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POVZETEK 

V okviru magistrske naloge smo se osredotočili na delovanje slovenskega in nizozemskega 

zdravstvenega sistema. V teoretičnem delu magistrske naloge smo najprej izvedli poglobljeno 

analizo posameznega zdravstvenega sistema, njun razvoj, reforme in načrte za razvoj v 

prihodnosti, v eksperimentalnem delu smo na osnovi javno dostopnih podatkov najprej 

identificirali dejavnike, ki vplivajo na uspešnost zdravstvenega sistema, čemur je sledila analiza 

prednosti in slabosti slovenskega ter nizozemskega zdravstvenega sistema. Na podlagi 

pridobljenih rezultatov iz eksperimentalnega dela ter informacij, pridobljenih v teoretičnem 

delu, smo na koncu predlagali potencialne izboljšave slovenskega zdravstvenega sistema. 

Ključne besede: slovenski zdravstveni sistem, nizozemski zdravstveni sistem, uspešnost 

zdravstvenega sistema, zdravstvene reforme, financiranje zdravstva. 

SUMMARY 

This master thesis is focused on the comparison between Slovenian and Dutch health system. 

In the theoretical part of the thesis we first performed a detailed analysis of both health systems, 

which included their development, reforms and plans for future development. In the 

experimental part of the thesis we used publicly available data to first identify factors that can 

affect thesuccess of a health system. This was followed by an overview of advantages and 

disadvantages of Slovenian and Dutch health system. Based on the results acquired in the 

experimental part of the thesis and the information acquired in the theoretical part we suggested 

potential improvements to the Slovene health system. 

Keywords: Slovenian health system, Dutch health system, health system success, healthcare 

reforms, healthcare financing. 
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1 UVOD 

Učinkovita, uspešna in dostopna zdravstvena oskrba je cilj vsake moderne družbe, pristop do 

zdravstva pa se opazno razlikuje med posameznimi državami. Omenjene razlike in mednarodne 

organizacije, ki s pomočjo različnih državnih inštitutov zbirajo statistične podatke o stanju 

zdravstvenega sistema v državah, pa nam omogočajo njihovo primerjavo. Poleg našega 

ravnanja je prav uspešen zdravstveni sistem tisti, ki pomembno vpliva na naše zdravje, hkrati 

pa je tudi tesno povezan z izdatki, ki jih država nameni za zdravstvo. 

Glede na to, da izdatki za zdravstvo predstavljajo pomemben delež v bruto domačem proizvodu 

in da ti izdatki hitro naraščajo zaradi številnih razlogov, kot so predvsem staranje prebivalstva, 

večja ozaveščenost ljudi, predvsem pa hiter napredek na področju medicinske tehnologije, sta 

učinkovitost in uspešnost v zdravstvu pomembni temi. Z vidika ukrepov, s katerimi lahko 

spodbujamo učinkovitost in uspešnost zdravstvenega sistema, pa je ključno poznavanje 

dejavnikov njihove učinkovitosti in uspešnosti (Došenović Bonča 2010, 1). Na učinkovitost in 

uspešnost zdravstvenih sistemov najbolj vpliva država z vodenjem in upravljanjem ter z izdatki, 

ki jih nameni za zdravstvo. Seveda pa imajo pri tem pomembno vlogo tudi izvajalci 

zdravstvenih storitev in pacienti kot uporabniki zdravstvenih storitev. Učinkovitost 

zdravstvenega sistema lahko merimo s kazalniki, kot so na primer trajanje bolnišnične 

obravnave, čakalne vrste, ravnovesje med ravnmi zdravstvene obravnave, raba zdravil in 

zdravstvenih produktov ter storitev, struktura kadrov itd. Uspešnost pa merimo s kazalniki, kot 

so zdravstveni status prebivalstva, kjer merimo pričakovano življenjsko dobo, umrljivost, 

incidenco raka, determinante zdravja, kjer merimo dejavnike tveganja, kajenje, alkohol, 

prekomerno telesno težo, zdravstvene kapacitete in dejavnosti, kot so npr. število zdravnikov, 

število medicinskih sester itd. Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–

2025 (ReNPZV16-25, Ur. l. RS, št. 25/16) navaja ključne kazalnike, po katerih se primerjajo 

države glede zdravja in uspešnosti delovanja zdravstvenega varstva, ki so: pričakovano trajanje 

življenja ob rojstvu, pričakovana zdrava leta življenja, umrljivost novorojenčkov, maternalna 

umrljivost, precepljenost in razlike v zdravju po regijah.  

V evropskih državah so sistemi merjenja uspešnosti različni, zato si posamezne države vse bolj 

prizadevajo za uvedbo bolj sistematičnih načinov ocenjevanja uspešnosti svojih zdravstvenih 

sistemov in primerjalnih analiz z drugimi državami. Merjenje je ključno za identifikacijo dobre 

in slabe prakse pri zagotavljanju storitev, pri oblikovanju reforme zdravstvenega sistema in pri 

zagotavljanju odgovornosti državljanom, bolnikom in plačnikom pri ukrepih in rezultatih 

zdravstvenega sistema. Kljub velikemu napredku organizacij, kot so Evropska komisija, 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Svetovna zdravstvena 

organizacija (WHO), pa tudi posamezne države, ki si prizadevajo za usklajevanje uspešnosti, 

je še vedno veliko izzivov na tem področju (Papanicolas in Smith 2013, 1).  

Vsaka država ima svoj sistem zdravstvenega varstva, s katerim omogoča zdravstveno oskrbo 

svojim prebivalcem. V večini držav pomeni zdravje pravico posameznika ne glede na spol, 
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raso, narodnost, vero, v nekaterih pa dobrino, ki se jo kupi. Ker se sistemi zdravstvenega varstva 

med seboj razlikujejo, lahko pričakujemo, da se bodo razlikovale tudi zdravstvene storitve in 

uspešnost zdravstvenega sistema nasploh. Zaradi teh razlik so se razvile metode, ki medsebojno 

primerjajo ter čim bolj objektivno in celovito proučujejo različne vidike zdravstvene službe. 

Med njimi so glavnega pomena predvsem struktura in organizacija zdravstva, kakovost, 

dostopnost in cena zdravstvenih storitev ter medsebojna primerjava različnih ustanov, ki na tem 

področju delujejo, kot tudi programov, ki jih te izvajajo. Rezultati takih raziskav so pomembni 

kot osnova za načrtovanje nacionalne zdravstvene politike, na kateri temeljita zadovoljstvo in 

osnovna socialna varnost vseh prebivalcev (Albreht idr. 2007). 

Čeprav nekateri lahko trdijo, da je primerjava zdravstvenih sistemov, ki imajo različne 

organizacijske in finančne ureditve in ki služijo različnim populacijam, malo zaslužna, ima 

večina zdravstvenih sistemov podobne cilje in se sooča s podobnimi izzivi, kot so demografske 

spremembe, omejeni viri in naraščajoči stroški (Papanicolas in Smith 2013, 2).  

1.1 Opredelitev problema 

Tako v Sloveniji kot na Nizozemskem in v ostalih državah EU se je v zadnjih dveh desetletjih 

podaljšala življenjska doba, naraslo je število kroničnih bolezni, povečujejo se izdatki v 

zdravstvu, povečujejo se tudi neenakosti v zdravju. Zagotoviti finančno vzdržnost posameznega 

zdravstvenega sistema predstavlja enega izmed izzivov, s katerimi se države soočajo vsaka na 

svoj način. Nizozemski zdravstveni sistem kljub zgoraj naštetim izzivom velja za enega izmed 

najboljših v Evropi. Po javno dostopnih podatkih organizacij OECD, WHO in EHCI, ki 

opravljajo raziskave na področju zdravstva, je nizozemski zdravstveni sistem uspešen. Da je 

nizozemski zdravstveni sistem uspešen, navajajo tudi številni avtorji, kot so Kringos in drugi 

(2015) ter Björnberg (2018). Opredeliti, kaj Nizozemska dela drugače kot Slovenija in kje so 

bistvene razlike med zdravstvenima sistemoma, je bil glavni vzrok za pisanje naloge.  

V Sloveniji je zdravstvo od osamosvojitve dalje bolj ali manj ostalo javna dobrina, katere kritje 

temelji na solidarnosti (Albreht idr. 2016). Skladno z Ustavo Republike Slovenije (URS, Ur. l. 

RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – 

UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 

– UZ70a) imamo vsi pravico do zdravstvenega varstva, velika večina, okoli 71 %, 

zdravstvenega varstva pa je financiranega iz javnih virov (Ministrstvo za zdravje 2015a). Skozi 

celotno obdobje lastne države se ukvarjamo z reformo zdravstvenega sistema, ki pa še danes ni 

sprejeta. Vsi se zavedamo dejstva, da se dostopnost do zdravstvenih storitev slabša, čakalne 

dobe se podaljšujejo, hkrati pa naraščajo finančni primanjkljaji javnih zdravstvenih zavodov 

(Ministrstvo za zdravje 2011). 

Slovensko zavarovalno združenje je leta 2017 pripravilo Pripombe na predlog Zakona o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (SZZ 2017). Njihovo osnovno izhodišče 
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je, da glede na stanje zdravstvenega sistema v Sloveniji potrebujemo celovite spremembe, ne 

le popravkov. Zlasti velik problem v Sloveniji predstavljajo vse daljše čakalne dobe. 

Prijavljanje dolgih čakalnih vrst v zdravstvenih domovih se je v Sloveniji povečalo s 6 % leta 

2007 na 13 % leta 2015 (OECD 2018b). Po zadnje dostopnih podatkih Ministrstva za zdravje 

iz leta 2018 in letošnjega leta (2019) je država namenila dodatna sredstva za skrajševanje 

čakalnih vrst, saj so čakalne dobe še vedno velik problem slovenskega zdravstva. Soočamo se 

tudi z geografskimi težavami. Čakalne dobe in dostopnost do zdravstvene oskrbe kot tudi 

število osebnih zdravnikov niha glede na geografsko območje. Na Nizozemskem ni bistvenih 

razlik v dostopnosti glede na geografsko območje ne glede na to, da Nizozemska po geografski 

površini in količini prebivalstva presega Slovenijo in glede na povprečje v EU zaposluje 

relativno majhno število zdravnikov in specialistov (Schut, Sorbe in Høj 2013). Glavni razlog 

za daljše čakalne dobe na določenih območjih pripisujejo predvsem manjšemu naravnemu 

prirastku in posledično starejši populaciji v južnem delu države, kot tudi povečani selitvi v večja 

mesta (Kroneman idr. 2016). Vsekakor pa se Nizozemska s tem problemom bolje spopada od 

Slovenije. 

Poleg vsega zgoraj naštetega v zadnjih letih v Sloveniji poteka veliko razprav in polemik v 

strokovnih in političnih okoljih o tem, kako naprej. Mnenja so različna, skupne točke se ne 

najde. Cilj vsem pa naj bi bila osredotočenost na pacienta, zagotovitev stabilnega javnega 

zdravstvenega sistema ter večja dostopnost do sodobne, kakovostne in varne zdravstvene 

oskrbe za vse prebivalce Slovenije. 

Ključna težava zdravstvenega sistema je že dvajset let neuspešnih poskusov uvedbe 

zdravstvene reforme. Zadnja zdravstvena reforma je bila sprejeta leta 1992, od takrat dalje so 

se v našem zdravstvenem sistemu nakopičile številne težave. V zadnjem obdobju se je 

zamenjalo že petnajst zdravstvenih ministrov, zdravstveno osebje stavka, kader odhaja v tujino, 

imamo predolge čakalne dobe in izgube izvajalcev zdravstvenih storitev, pa še bi lahko 

naštevali. Glede na vse težave bomo v nalogi raziskali in primerjali nizozemski in slovenski 

zdravstveni sistem ter s tem poskušali podati predloge za reorganizacijo slovenskega 

zdravstvenega sistema. Skladno z zgoraj napisanim bomo v nalogi raziskali, kateri so tisti 

ključni dejavniki, ki vplivajo na ekonomsko uspešnost zdravstvenega sistema, primerjali bomo 

slovenski in nizozemski zdravstveni sistem in podali predloge za reorganizacijo slovenskega 

zdravstvenega sistema. Pri tem bodo imeli vsi predlogi v ozadju empirično analizo, kjer bomo 

točno pokazali, na katere dejavnike slovenskega zdravstvenega sistema je najbolj smiselno 

vplivati, če želimo doseči izboljšave slovenskega zdravstvenega sistema.  

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrske naloge je pregledati obstoječo literaturo in raziskave na področju 

zdravstvenega sistema Slovenije ter Nizozemske. Namen naloge je ugotoviti temeljne razlike 
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med omenjenima državama ter oceniti, kateri dejavniki vplivajo na ekonomsko uspešnost 

zdravstvenih sistemov.  

Cilji raziskave so: 

 opredeliti in analizirati delovanje slovenskega zdravstvenega sistema, 

 opredeliti in analizirati delovanje nizozemskega zdravstvenega sistema, 

 analizirati razvoj slovenskega in nizozemskega zdravstvenega sistema, 

 identificirati dejavnike, ki povečajo ekonomsko uspešnost določenega zdravstvenega 

sistema, 

 opredeliti razlike med nizozemskim in slovenskim zdravstvenim sistemom, 

 identificirati potencialne izboljšave slovenskega zdravstvenega sistema. 

1.3 Hipoteze in metode raziskovanja 

Prvi sklop je teoretične narave. V njem smo se osredotočili predvsem na izpolnitev prvih treh 

zastavljenih ciljev, torej na opredelitev in analizo slovenskega ter nizozemskega zdravstvenega 

sistema in njunega razvoja, obenem pa smo v njem podali tudi teoretične koncepte zdravstvenih 

sistemov ter merila njihove uspešnosti. Osrednje metodološko orodje, ki smo ga uporabili v tem 

sklopu, so bile torej deskriptivne metode. Te vključujejo povzemanje strokovne literature s 

področja zdravstvene ekonomike ter teorije ekonomske učinkovitosti in ekonomske uspešnosti, 

vsebino slovenske in nizozemske zdravstvene zakonodaje ter merila, po katerih merimo 

ekonomsko uspešnost zdravstvenega sistema. 

Drugi sklop je empirične narave, v njem smo identificirali dejavnike, ki povečujejo ekonomsko 

uspešnost določenega zdravstvenega sistema, opredelili razlike med nizozemskim in 

slovenskim zdravstvenim sistemom in identificirali potencialne izboljšave slovenskega 

zdravstvenega sistema. Pri tem smo si postavili tri glavne hipoteze: 

 H1: Zdravstveni izdatki in viri zdravstvene oskrbe vplivajo na zdravstveni status 

prebivalstva. 

 H2: Zdravstveni izdatki in viri zdravstvene oskrbe vplivajo na neizpolnjene potrebe 

pacientov.  

 H3: Nizozemski zdravstveni sistem je uspešnejši od slovenskega zdravstvenega sistema. 

Ekonomsko uspešnost zdravstvenih sistemov bomo merili z dejavniki, ki jih spremljajo vse 

države EU, ki jih pridobiva in spremlja Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 

OECD in ki so po mednarodnih merilih definirani kot dejavniki uspešnosti zdravstvenih 

sistemov. Ti dejavniki so: zdravstveni status prebivalstva, dejavniki tveganja, zdravstveni 

izdatki in financiranje, viri zdravstvene oskrbe, izkušnje pacientov, ki vključuje neizpolnjene 

potrebe pacientov zaradi previsokih stroškov zdravstvenih storitev, prevelikih razdalj in 

čakalnih vrst (OECD 2018b). 
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Zbirka podatkov o zdravju OECD ponuja najobsežnejši vir primerljivih statističnih podatkov o 

zdravju in zdravstvenih sistemih v državah OECD. Je bistveno orodje za izvajanje primerjalnih 

analiz in pridobivanje izkušenj iz mednarodnih primerjav različnih zdravstvenih sistemov. 

Podatki in informacije v profilih držav temeljijo predvsem na nacionalnih uradnih statističnih 

podatkih (OECD 2018a). Podatki iz naloge so bili pridobljeni tudi na straneh Evropske 

statistične agencije Eurostat (2018), ki prav tako zbira vseevropske statistične podatke in 

kazalnike, ki omogočajo primerjavo med državami in regijami.  

Hipoteza 1: Zdravstveni izdatki in viri zdravstvene oskrbe vplivajo na zdravstveni status 

prebivalstva. 

Da delež finančnih sredstev vpliva na zdravstveni status prebivalstva in posledično tudi na 

neizpolnjene potrebe pacientov, so potrdili v raziskavi v okviru Evropske komisije z naslovom 

»Neenakosti in večplastna diskriminacija pri dostopu do zdravstvenega varstva« (FRA 2018). 

Raziskava raziskuje neenakosti pri dostopu do zdravstvenega varstva v 35 evropskih državah. 

V raziskavi med drugim ugotavljajo, da nezadostno financiranje vodi do znatnega pomanjkanja 

zdravstvenega varstva in velikega deleža stroškov za zdravstveno varstvo, ki ga mora plačati 

bolnik. Poleg tega ugotavljajo, da se dostop do zdravstvenega varstva lahko precej razlikuje 

med državami, kar povezujejo z deležem finančnih sredstev, ki jih država nameni za zdravstvo, 

in z organizacijo te dejavnosti v posamezni državi.  

Po OECD kazalnikih zdravja in zdravstvenega varstva iz leta 2017 (OECD 2017) je Slovenija 

uvrščena v povprečje. Slovenija je v letu 2017 za zdravstvo namenila 2.023 EUR na prebivalca, 

v istem letu je Nizozemska za zdravstvo namenila 3.885 EUR na prebivalca. Prav zato nas je 

med drugim zanimalo, kako prav delež finančnih sredstev, ki ga država nameni za zdravstvo, 

vpliva na zdravstveni status prebivalstva. 

Kot navaja Madore (1993), še nihče ni določil optimalnega deleža sredstev ali idealnega deleža 

bruto domačega proizvoda (BDP), ki bi ga vlade morale dodeliti za izdatke za zdravstveno 

varstvo. Videti je, da ni nobenega standarda, na kar kažejo razlike v deležu BDP, dodeljenih 

zdravstvu, in pomen javnega zdravstva v različnih državah. Na vprašanje, katera država ima 

idealen sistem, pa ni pravega odgovora. 

V Analizi zdravstvenega sistema v Sloveniji (Ministrstvo za zdravje 2016a) navajajo, da 

Slovenski zdravstveni sistem kot celota izkazuje dobre rezultate po številnih kazalnikih. 

Kazalniki zdravstvenega statusa so dobri ali celo med najboljšimi v primerjavi z nekaterimi 

državami v Evropi. Zbirke profilov držav, ki zagotavljajo natančen in za politiko pomemben 

pregled zdravja in zdravstvenih sistemov v okviru raziskave Slovenskega zdravstvenega profila 

za leto 2017 ocenjujejo, da bi bilo mogoče približno 12 % smrtnih primerov preprečiti z 

ustrezno zdravstveno oskrbo. Iz ugotovljenega lahko sklepamo, da z namensko razporeditvijo 

financ in virov zdravstvene oskrbe lahko izboljšamo zdravstveni status prebivalstva.  
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Analizo prve hipoteze smo izvedli z uporabo analitičnih metod, kot sta bivariatna linearna 

regresija in multipla regresijska analiza. O bivariatni linearni regresiji govorimo, kadar želimo 

opisati povezanost dveh numeričnih spremenljivk, z multiplo regresijsko analizo pa 

preverjamo, kakšen bi bil vpliv ene ali več spremenljivk na spremenljivko. Te metode smo 

izbrali, saj gre za enostavne in pogosto uporabljene statistične metode, s katerimi smo lahko 

preverili vpliv neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko. Za analizo smo uporabili 

podatke o zdravstvenih izdatkih in virih zdravstvene oskrbe ter podatke o zdravstvenem statusu 

prebivalstva.  

Hipoteza 2: Zdravstveni izdatki in viri zdravstvene oskrbe vplivajo na neizpolnjene potrebe 

pacientov. 

Evropska komisija je pri tematskem informativnem pregledu v okviru evropskega semestra pri 

obravnavanju zdravstvenih sistemov med drugim navedla, da se evropski zdravstveni sistemi 

soočajo z velikimi izzivi  (European Commission b. l.). Eden izmed več navedenih izzivov je, 

da zdravstveni delavci niso enakomerno porazdeljeni in jih na nekaterih področjih primanjkuje 

in da dostop do zdravstvenega varstva ni enakomerno porazdeljen, zato v družbi prihaja do 

neenakih rezultatov na področju zdravja. Poleg tega navajajo, da se sistemi zdravstvenega 

varstva in dolgotrajne oskrbe pogosto soočajo s strukturnimi izzivi, ki so povezani z 

neučinkovito razporeditvijo in rabo sredstev na vseh funkcionalnih področjih porabe. 

Najpogostejše ovire za dostop do zdravstvenega varstva so posledica nezmožnosti in 

nepripravljenosti pacienta, da bi plačal medicinske proizvode in storitve. V nekaterih državah 

so bile težava čakalne dobe ali oddaljenost. Med številnimi razlogi za čakalne dobe so tudi 

razlogi, povezani z nezadostno ali neustrezno razporeditvijo sredstev ali aktivnimi odločitvami 

glede upravljanja, ki jih sprejmejo nosilci odločitev v zdravstvenem sistemu. Dostop do 

zdravstvenega varstva bi lahko ovirala tudi nezadostna razpoložljivost zdravstvene 

infrastrukture in zdravstvenih delavcev. Kazalnik, ki se pogosto uporablja za prikaz ovir pri 

dostopu do zdravstvenega varstva, so neizpolnjene potrebe pacientov. Ta kazalnik je zdaj del 

pregleda socialnih kazalnikov, ki je del stebra socialnih pravic. V štirih od petih evropskih držav 

je o neizpolnjenih potrebah po zdravstvenih pregledih poročalo manj kot 5 % prebivalstva. V 

nekaterih državah pa je bil delež ljudi, ki so poročali o neizpolnjenih potrebah, precej večji 

(European Commission b. l.). 

V publikaciji Neenakosti v zdravju v Sloveniji v času ekonomske krize (NIJZ 2018) avtorji 

ugotavljajo slabše izide pri prebivalcih z nizkim socialno-ekonomskim položajem, prikazanim 

s stopnjo dosežene izobrazbe. Kot primer navajajo, da je zdravje in uporaba zdravstvenih 

storitev pri brezposelnih, katerih delež med aktivnim prebivalstvom se je v času krize močno 

povečal, pričakovano slabši kakor pri zaposlenih. Gre za kazalnike vedenjskega sloga, 

samoocene zdravja, oviranosti, dolgotrajnih bolezni in težav, duševnega zdravja, socialne 

povezanosti, kot tudi obiskov pri zdravniku oz. zobozdravniku, neizpolnjenih potreb po 

zdravstvenih storitvah in opravljanja diagnostičnih testov, značilnih za presejalne programe, ki 
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posredno kažejo na udeležbo v teh programih. Izobrazbene neenakosti so bile prepoznane tudi 

v utečenem in uspešno potekajočem preventivnem programu Svit. Iz navedenih podatkov je 

razvidno, da izobrazba in dohodek pomembno vplivata na zdravje posameznika.  

V »Sporočilu komisije« o učinkovitih, dostopnih in prožnih zdravstvenih sistemih (Evropska 

komisija 2014) navajajo, da morajo biti zdravstveni sistemi dostopni; to je eno od načel 

Evropske socialne listine (1999). Ustrezen sistem zdravstvenega varstva nekaterih delov 

prebivalstva ne izključuje iz prejemanja storitev zdravstvenega varstva, v katerem je poudarjen 

pomen preglednih meril za dostop do zdravljenja. To je tudi pogosto uporabljen kazalnik, s 

katerim se merijo razlike po EU v deležu prebivalcev, ki poročajo o težavah pri dostopu do 

zdravniške oskrbe, povezanih z dostopnostjo zdravstvenih sistemov – čakalne dobe, potovalne 

razdalje in delitev stroškov.  

Iz zgoraj zapisanega lahko sklepamo, da je kazalnik o neizpolnjenih potrebah pacientov pogost 

kazalnik, s katerim merimo uspešnost zdravstvenih sistemov. Prav zato smo s postavitvijo 

druge hipoteze želeli preveriti, v kolikšni meri zdravstveni izdatki in viri zdravstvene oskrbe 

vplivajo na neizpolnjene potrebe pacientov zaradi previsokih stroškov, prevelikih razdalj in 

čakalnih vrst, saj na podlagi literature lahko sklepamo, da gre za tesno povezanost. 

Analizo druge hipoteze smo prav tako izvedli z uporabo analitičnih metod, to je bivariatna 

linearna regresija in multipla regresijska analiza.  

Hipoteza 3: Nizozemski zdravstveni sistem je uspešnejši od slovenskega zdravstvenega 

sistema. 

Kot pravi Ivan Gracar v članku »Boljše zdravstvo: zakaj Nizozemcem uspeva Slovencem pa 

ne« (Rednak 2014), je težko na kratko razložiti, kaj dela Nizozemska prav in kaj Slovenija 

narobe. Poleg tega navaja, da gre v primeru dobrega nizozemskega zdravstva tako za 

zgodovinske razloge, temeljite priprave na reformo financiranja, ki je bila uvedena v letu 2006, 

pa tudi za stalno izboljševanje sistema ter močno regulatorno in nadzorno vlogo države. Poleg 

tega navaja, da na Nizozemskem za zdravstvo namenjajo, tako absolutno kot relativno, precej 

več denarja kot v Sloveniji. Cilj nizozemske reforme zdravstvenega in socialnega varstva ter 

financiranja, uvedenega leta 2006 po dolgih letih priprav, je bil zagotoviti univerzalno 

zdravstveno zavarovanje za vse, vzpostaviti trg pri zakupu zdravstvenih storitev, kar bi 

povečalo učinkovitost storitev, ter povečati odgovornost posameznika za zdravje in za 

racionalno rabo zdravstvenih storitev (Rednak 2014). Nizozemska je med drugim država, ki 

uporablja tržne mehanizme pri zagotavljanju storitev in prosto izbiro zavarovalnice za 

uporabnike. Nizozemska reforma zdravstvenega varstva iz leta 2006 je rezultat skoraj dveh 

desetletij razprav in je odgovor na številne probleme, ki jih poznamo tudi v Sloveniji, kot so: 

dvotirni sistem zdravstvenega zavarovanja, neučinkovita in zapletena birokracija, dolge čakalne 

vrste in pomanjkanje osredotočenosti na bolnike (Daley in Gubb 2011). Nizozemska je v letu 
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2017 po podatkih evropskega indeksa EHCI še vedno na prvem mestu, Slovenija je v tem letu 

zasedala 16. mesto. Proučitev sedanjega nizozemskega sistema je koristna, saj so prav dobre 

prakse tiste, ki so lahko zgled državam, kot je Slovenija.  

Zdravstveni sistem je v vsaki družbi organiziran zato, da zagotavlja zdravstveno varstvo. Sistem 

mora zagotoviti pravočasno, vsem dostopno in učinkovito zdravstveno varstvo. Sistem je 

sestavljen iz številnih podrejenih enot, vsaka se ukvarja s specifičnim problemom. Znotraj teh 

enot delajo strokovnjaki, ki svoje področje podrobno poznajo. Vsi ti strokovnjaki natanko vedo, 

kaj je na njihovem področju najboljši pristop in kako je stvari treba organizirati, da bo učinek 

največji (Vlahović 2013). 

V raziskavi z naslovom »Primerjalna analiza zdravstvenih izdatkov v Sloveniji in izbranih 

državah Evropske unije« (Černigoj 2019) se je avtor osredotočil predvsem na primerjavo 

zdravstvenih izdatkov in njihovo financiranje. Opravljena je bila primerjalna analiza 

zdravstvenih izdatkov v Sloveniji in izbranih držav EU, med drugimi tudi na Nizozemskem. 

Pri analizi so bili uporabljeni podatki OECD za leto 2014. Avtor v raziskavi ugotavlja, da je 

Slovenija po izdatkih za zdravstvo glede na BDP pod povprečjem OECD. Nizozemska je med 

državami na vrhu lestvice. Malo nad povprečjem je tudi pri izdatkih za preventivno nego, saj je 

delež v Sloveniji 34 %, na Nizozemskem pa je delež nekoliko višji. Izdatki za bolnišnično in 

ambulantno oskrbo predstavljajo večji del izdatkov za zdravstvo držav članic EU – skupaj so 

leta 2014 predstavljali skoraj dve tretjini vseh zdravstvenih odhodkov v Evropski uniji. 

Povprečna letna stopnja rasti zdravstvenih izdatkov (v %) glede na število oseb v obdobju med 

2005–2009 je v Sloveniji 1,27 %, na Nizozemskem pa 0,66 %.  

Primerjalno analizo smo izvedli tudi mi v naši nalogi, pri preverjanju tretje hipoteze, pri čemer 

smo glede na primerjavo vrednosti dejavnikov, ki vplivajo na ekonomsko uspešnost 

zdravstvenega sistema znotraj slovenskega in nizozemskega zdravstvenega sistema, 

identificirali, v katerih pogledih je Slovenija slabša od Nizozemske. To smo izvedli s pomočjo 

analize primerjave kazalnikov in opisne statistike. Tisti dejavniki, ki statistično najbolj vplivajo 

na uspešnost določenega zdravstvenega sistema, so bili predlagani za potencialno izboljšavo 

slovenskega zdravstvenega sistema. V tem delu smo tudi pogledali, kateri so tisti kazalniki, ki 

so zasedli najnižje vrednosti in pri katerih Slovenija najbolj izstopa ter hkrati najbolj vplivajo 

na uspešnost. Za postavitev te hipoteze smo se odločili, ker je Nizozemska pri mednarodnih 

primerjavah zdravstvenih sistemov na vrhu vseh lestvic, posledično nas je zanimalo, kaj dela 

Nizozemska drugače kot Slovenija. 

Kot že zapisano smo s prvo hipotezo definirali, kako zdravstveni izdatki in viri zdravstvene 

oskrbe vplivajo na zdravstveni status prebivalstva, z drugo hipotezo smo definirali, kako 

zdravstveni izdatki in viri zdravstvene oskrbe vplivajo na neizpolnjene potrebe pacientov, s 

tretjo hipotezo pa smo s pomočjo analize primerjave kazalnikov in opisno statistiko pogledali, 

po katerih kazalnikih je nizozemski zdravstveni sistem uspešnejši od slovenskega 

zdravstvenega sistema. 
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V zadnjem delu naloge smo dodatno odgovorili še na vprašanje, kateri so tisti ključni dejavniki, 

ki bi jih bilo smiselno izboljšati, da bi povečali uspešnost slovenskega zdravstvenega sistema 

(opisna statistika). To so bili tisti kazalniki, pri katerih je Slovenija najslabša oziroma bistveno 

slabša od Nizozemske, in hkrati tisti kazalniki, ki statistično najpomembneje vplivajo na 

uspešnost določenega zdravstvenega sistema. Izmed nabora dejavnikov, ki statistično 

pomembno vplivajo na uspešnost določenega zdravstvenega sistema, smo opredelili tiste 

ključne oz. najpomembnejše dejavnike, na katerih bi morala temeljiti reforma slovenskega 

zdravstvenega sistema. 

1.4 Omejitve in predpostavke 

Predpostavljali smo, da so bili pridobljeni podatki in informacije iz literature in sekundarnih 

javno dostopnih virov dovolj obsežni za statistično analizo. 

Pri opredelitvi potencialnih sprememb za povečano uspešnost slovenskega zdravstvenega 

sistema smo se zavedali, da zaradi pomanjkljivega poznavanja vseh zunanjih dejavnikov 

spremembe morda v praksi ne bodo povsem izvedljive. 

V primeru, da je prišlo do opazne spremembe v statističnih podatkih posamezne države po 

uvedbi nove zdravstvene reforme, smo sklepali, da je razlog za to spremembo reforma sama in 

se nismo ozirali na potencialne zunanje dejavnike, razen če so bili ti specifično navedeni v 

strokovnih člankih in analizah. 

Za lažjo obvladljivost podatkov smo se omejili na javno dostopne podatke od leta 2000 naprej. 

Menimo, da bi to moralo zadostovati za pridobitev vseh potrebnih informacij za zahteve te 

naloge. 

Pri tem se zavedamo, da v analizo nismo vključili vseh dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost 

nekega zdravstvenega sistema, ampak so bili vključeni zgolj tisti dejavniki, za katere obstajajo 

primerljivi podatki znotraj posameznih držav članic OECD. To pomeni, da lahko na uspešnost 

nekega zdravstvenega sistema vplivamo tudi z izboljšanjem nekaterih drugih dejavnikov 

zdravstvenega sistema, ki pa zaradi neprimerljivosti podatkov med posameznimi državami v 

analizo niso bili vključeni.  
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2 TEORETIČNI DEL 

Teoretični del naloge je razdeljen na štiri podpoglavja. Prvo podpoglavje je osredotočeno na 

opredelitev pogosto uporabljenih izrazov in konceptov na področju zdravstva. Drugo in tretje 

podpoglavje vsebujeta poglobljeno analizo slovenskega in nizozemskega zdravstvenega 

sistema, njun razvoj ter sestavo financiranja in delovanja zdravstvenih institucij. 

2.1 Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje 

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje sta dva ločena, a medsebojno povezana pojma. 

Zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih dejavnosti, ukrepov 

in storitev za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno 

zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih. Po drugi strani zdravstveno 

zavarovanje zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno oskrbo v času bolezni ali poškodbe, 

saj pokriva stroške tveganja v primerih, ko zbolimo, se poškodujemo ali imamo kakšne druge 

zdravstvene potrebe (Prevolnik Rupel, Simčič in Turk 2014). 

Zdravstveno varstvo v Sloveniji ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju (ZZVZZ, Ur. l. RS, št. 72/06 – UPB, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – 

ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-

C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-

K). V 1. členu ta zakon ureja sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, 

določa nosilce družbene skrbi za zdravje in njihove naloge, zdravstveno varstvo v zvezi z delom 

in delovnim okoljem, ureja odnose med zdravstvenim zavarovanjem in zdravstvenimi zavodi 

ter uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja.  

Najširša definicija sistema zdravstvenega varstva je izvedba pojmovanja zdravja kot fizičnega, 

duševnega in socialnega blagostanja. V tem primeru sistem zdravstvenega varstva zajema 

celotno dejavnost človeštva in vse dejavnike okolja, ki vplivajo na zdravje. Zdravstveno varstvo 

v najširšem pomenu besede postavlja v ospredje zdravje celotnega prebivalstva države ali 

območja in manj zdravstvene potrebe posameznika. V ožjem pomenu besede je definicija 

zdravstvenega varstva tudi zdravstvena dejavnost, ki se ukvarja z ohranjanjem in krepitvijo 

zdravja ter z zdravljenjem bolezni. Med vire in osnovo za delo zdravstvenega varstva kot 

najpomembnejše uvrščamo človeške vire, zdravstvene zmogljivosti, zdravila in pripomočke ter 

ustrezno strokovno znanje (Toth idr. 2003, 96–102). 

2.1.1 Zdravje, socialno varstvo in zdravstveno varstvo 

Ljudje si želimo dobrega zdravja ali vsaj preprečitev obolevnosti. V preteklosti je bila vsa 

pozornost posvečena bolnim ljudem. S širitvijo znanja o nastajanju in preprečevanju bolezni ter 
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o vplivu okolja na zdravje se odnos družbe do zdravja spreminja in je ozaveščenost ljudi o 

preprečevanju bolezni vedno bolj aktualna.  

V sodobnem času ljudje izvajajo vrsto dejavnosti, za katere se mogoče niti ne zavedajo, da so 

namenjene njihovemu zdravju ali zdravju drugih v njihovi okolici. Vse te dejavnosti je bilo 

treba povezati v celoto in jih uskladiti, kar se je zgodilo s sprejemom in uveljavitvijo raznih 

predpisov ter moralnih in etičnih norm posameznih držav in mednarodnih organizacij. Nastali 

so sistemi zdravstvenega varstva, ki pomenijo zavestno, organizirano ter usklajeno delovanje 

in prizadevanje posamezne države za doseganje ciljev boljšega zdravstvenega stanja in 

kakovosti življenja ljudi (Toth idr. 2003, 91–96). 

Zdravstvena oskrba je pravica vsakega posameznika s stalnim prebivališčem v Republiki 

Sloveniji in na Nizozemskem. ZZVZZ v Sloveniji določa, katere osebe so dolžne plačevati 

prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje, prav tako pa določa pravice posameznikov, ki 

zaradi pomanjkanja socialne varnosti tega ne morejo storiti. Takšni posamezniki zapadejo pod 

okrilje socialnega varstva, kjer država na osnovi Zakona o socialnem varstvu (ZSV, Ur. l. RS, 

št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 

52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A) zagotavlja in 

razvija delovanje socialno-varstvenih zavodov, ustvarja pogoje za zasebno delo v socialno-

varstveni dejavnosti ter podpira in spodbuja razvoj samopomoči, dobrodelnosti, oblik 

neodvisnega življenja invalidov ter drugih oblik prostovoljnega dela na področju socialnega 

varstva. 

Prvine zdravstvenega sistema po Česnu (1998, 10) so zdravstvena politika, zdravstvena 

dejavnost, zdravstveno zavarovanje, izobraževanje in usposabljanje ter medicinska znanost in 

usposabljanje. Te prvine zdravstvenega sistema vstopajo v proces usklajevanja interesov v 

sistemu upravljanja in vodenja zdravstvenega varstva kot organizirane skupine ljudi, ki imajo 

različne interese, cilje, ki so si hkrati lahko tudi nasprotujoči. Ob skupku teh interesov in ciljev 

pa lahko oblikujemo sklop treh skupin, za katere je sistem zdravstvenega varstva nastal. Prvi 

akter v upravljanju zdravstvenega varstva so zdravstvene zavarovalne organizacije – 

zdravstvene zavarovalnice. Zdravstvene zavarovalnice ljudem za ceno določene premije v času 

bolezenskega stanja zagotovijo ustrezno zdravstveno varstvo. Poznamo javne in zasebne 

zdravstvene zavarovalnice. V svojem sistemu predvidoma ne izključujejo nikogar. Drugi akter 

je zdravstvena služba, ki za določeno plačilo nudi zdravstvene storitve. Sem sodijo vsi zaposleni 

v zdravstveni dejavnosti. Oba akterja zastopata interese zdravstvenega varstva. Tretji akter 

poleg interesov zdravstvenega varstva zastopa še preostale interese gospodarskih in 

negospodarskih področij. Ta akter je država, ki v upravljanju zdravstvenega varstva predstavlja 

skupne družbene interese (Česen 1998, 30–33). 



 

12 

2.1.2 Modeli sistemov zdravstvenega varstva 

Sisteme zdravstvenega varstva, ki jih imajo različne države sveta, lahko razvrstimo v štiri 

osnovne skupine oziroma modele; to so: Bismarckov model zdravstvenega varstva, Beveridgev 

model, Semaškov model in komercialni model (Zaletelj Kragelj, Eržen in Premik 2007, 170–

174). 

Bismarckov model zdravstvenega varstva temelji na načelih obveznega, z zakonom 

predpisanega javnega zdravstvenega zavarovanja. Vsi državljani, ki imajo dohodek, plačujejo 

prispevke v ustreznem deležu dohodka ustanovi, ki je nosilka zdravstvenega zavarovanja. 

Osebe, ki dohodkov nimajo, so po načelu solidarnosti prav tako upravičene do osnovnega 

zdravstvenega varstva. Država ima v tem modelu manjšo nalogo. Naloga države je zagotoviti 

pravno osnovo za delovanje te oblike zdravstvenega zavarovanja ter izvajati nadzor nad 

izvajanjem zakonov (Zaletelj Kragelj, Eržen in Premik 2007, 170–174). 

Beveridgeov model nacionalnega zdravstvenega varstva temelji na predpostavki, da mora 

celotno socialno in zdravstveno varnost svojim državljanom zagotoviti država. Gre za sistem, 

ki omogoča vsem državljanom dostop do zdravstvenih storitev ne glede na njihovo zavarovanje 

ali ekonomsko sposobnost. Za uresničevanje teh pravic tudi ni pomembno plačevanje 

prispevkov. Teh v bistvu ni, saj sredstva za financiranje zdravstvenih storitev zagotavlja država 

iz davkov v državnem proračunu (Zaletelj Kragelj, Eržen in Premik 2007, 170–174). 

Pri komercialnih profitnih naravnanih sistemih zdravstvenega varstva vladajo načela ponudbe 

in povpraševanja po zavarovanju pred posameznimi zdravstvenimi in z njimi povezanimi 

tveganji. Z njimi se ukvarjajo zasebne zavarovalnice, pa tudi nosilci državnega zavarovanja. 

Zakonska ureditev je šibka (Zaletelj Kragelj, Eržen in Premik 2007, 170–174). 

Semaškov model je socialistični model zdravstvene službe. To je model zdravstvenega varstva, 

ki je temeljil na socialističnih načelih in je nastal kot vzporednica Beveridgovemu modelu 

nacionalne zdravstvene službe. Temelji so podobni kot pri Beveridgeu (Zaletelj Kragelj, Eržen 

in Premik 2007, 170–174). 

Tako čiste sisteme je težko najti v praksi, kajti vsaka država je ob razvoju področja postopoma 

vnašala lastne rešitve ali pa jih je povzemala od drugih sistemov (Toth idr. 2003, 149). 

2.1.3 Zdravstveno zavarovanje 

Zdravstveno zavarovanje delimo na obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Za kritje 

obveznega zdravstvenega zavarovanja je v Sloveniji pristojna javna zdravstvena blagajna 

(ZZZS), medtem ko prostovoljno zdravstveno zavarovanje v večji meri krijejo zavarovalnice v 

zasebni lasti. Na Nizozemskem tako obvezno kot prostovoljno zdravstveno zavarovanje krijejo 

zavarovalnice v zasebni lasti.  
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Na Nizozemskem zdravstveni sistem deluje drugače in bo natančneje opisan v nadaljevanju. 

Vse osebe, starejše od 18 let, morajo plačati mesečno premijo, ki krije stroške zdravstvenega 

zavarovanja. Če oseba nad 18 let zaradi pomanjkanja socialne varnosti ne more kriti stroškov 

zdravstvenega zavarovanja, večinski del teh stroškov izplača država iz posebnega 

zdravstvenega fonda, določenega v Zakonu o zdravstveni podpori (Wet op de zorgtoeslag, 

WZT, Staatsblad 369/2005) (Schut, Sorbe in Høj 2013). 

Številni mednarodni dokumenti in nekatere ustave državi nalagajo dolžnost organizirati sistem 

varstva zdravja, eden izmed teh je zdravstveno zavarovanje. Zdravstveno zavarovanje je, kot 

rečeno, v različnih državah organizirano različno. Lahko je organizirano kot javno ali kot 

zasebno (Strban 2005, 42). 

Obvezno zdravstveno zavarovanje 

Obvezno zdravstveno zavarovanje je del tako slovenskega kot tudi nizozemskega zakona o 

zdravstvenem varstvu. V obeh primerih gre za zavarovanje, ki se nanaša na celotno prebivalstvo 

posamezne države. Kritje stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja je odvisno od 

starosti, pa tudi od prihodkov posameznika, ki mu zagotavljajo socialno varstvo. Med te spadajo 

pokojnina, invalidnina, zaposlitev itd. 

Plačilo predpisanih prispevkov je vezano na vir, ki zavarovancu zagotavlja osnovno socialno 

varnost, to je zaposlitev, pokojnina, samostojna dejavnost, invalidnina, lastna sredstva, 

družbene pomoči (ZZZS 2009). 

Če oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ne izpolnjuje pogojev obveznega 

zdravstvenega zavarovanja, ga mora v obvezno zdravstveno zavarovanje prijaviti lokalni center 

za socialno delo. Družinski člani zavarovancev, ki ne izpolnjujejo pogojev obveznega 

zdravstvenega zavarovanja, so prav tako vključeni v zdravstveno zavarovanje zavarovanca. Iz 

tega je razvidno, da sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja temelji na podpori 

ekonomsko dejavnih prebivalcev, ki s plačevanjem obveznih prispevkov pomagajo pri kritju 

zdravstvenega zavarovanja prebivalcev brez dohodkov in jim zagotavljajo socialno varnost 

(ZSV 2007).  

ZZVZZ v 13. členu določa obseg obveznega zdravstvenega zavarovanja in določa, da obvezno 

zdravstveno zavarovanje obsega zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela in 

zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Z obveznim zavarovanjem se 

zavarovanim osebam v obsegu, ki ga določa ZZVZZ, zagotavlja plačilo zdravstvenih storitev, 

nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela in povračilo potnih stroškov v zvezi z 

uveljavljanjem zdravstvenih storitev. Za obvezno zdravstveno zavarovanje velja načelo 

socialne pravičnosti in solidarnosti.  
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Podobni pogoji veljajo za posameznika s stalnim prebivališčem na Nizozemskem, kjer so v 

primeru mladoletne osebe stroški njenega zavarovanja vključeni v stroške družinskega člana 

zavarovanca (Ministry of Public Health, Welfare and Sport 2016). Če je oseba polnoletna in ni 

sposobna kriti stroškov zdravstvenega zavarovanja, večino stroškov obveznega zdravstvenega 

zavarovanja krije država v skladu z Zakonom o zdravstveni podpori (WZT 2005). Prispevki so 

plačani iz zdravstvenega fonda, financiranega iz osnovnih davkov. Pristop do socialnega 

varstva je v osnovi podoben, ekonomsko aktiven del prebivalstva skrbi za kritje stroškov 

zavarovanja ekonomsko neaktivnega dela prebivalstva. 

Na Nizozemskem so z reformo zdravstvenega varstva iz leta 2006 uvedli popolnoma nove 

regulativne in strukturne mehanizme sistema zdravstvenega varstva. Reforma je uvedla enotno 

obvezno zavarovanje, pri katerem za zavarovance konkurira več zasebnih zdravstvenih 

zavarovalnic (Tunstal 2014). 

Prvi poudarek pri sedanjem nizozemskem zdravstvenem sistemu je osredotočen na dolgotrajno 

oskrbo in je uzakonjen v okviru Splošnega zakona o izrednih zdravstvenih stroških (AWBZ). 

V letu 2013 je stal približno 27 milijard EUR. Drugi poudarek je na osnovnem zdravstvenem 

zavarovanju. Ta je uzakonjen z Zakonom o zdravstvenem zavarovanju (ZVW) in je v letu 2013 

stal približno 41 milijard EUR. Na voljo je tudi prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje, 

na katerem je tretji poudarek (Tunstal 2014). 

Prostovoljna zdravstvena zavarovanja 

Prostovoljna zdravstvena zavarovanja (v nadaljevanju PZZ) v Sloveniji izvajajo zavarovalnice. 

Tipe PZZ ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). 

Prostovoljna zdravstvena zavarovanja delimo na (Glavaš in Rihter 2010, 74–75): 

 dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki pokriva del stroškov pri uporabi pravic OZZ; 

 nadomestno zdravstveno zavarovanje. V to zavarovanje se vključujejo osebe, ki nimajo 

pravic iz OZZ zaradi previsokega dohodka ali za pokritje del stroškov pri uporabi pravic iz 

OZZ; 

 dodatno zdravstveno zavarovanje vsebuje dodatne pravice, ki jih OZZ ne zagotavlja; 

 vzporedno zdravstveno zavarovanje za pravice, ki jih zagotavlja OZZ, pa jih zavarovanec 

uveljavlja po drugačnih postopkih ali drugih pogojih, kot jih predpisuje OZZ.  

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje lahko sklene vsak zavarovanec pri zasebnih 

zavarovalnicah z namenom kritja razlike stroškov zdravljenja, kritih deloma iz obveznega 

zdravstvenega zavarovanja. Prav tako lahko prostovoljno zdravstveno zavarovanje vključuje 

dodatne pravice ali višji obseg storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije. 

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje za razliko od obveznega ni pokrito iz javnih sredstev in 

je prepuščeno odločitvam vsakega posameznika. V večini držav ima prostovoljno zdravstveno 

zavarovanje pomembno vlogo. Z njim si zavarovanci povečajo in izboljšajo dostop do 



 

15 

zdravljenja. Prostovoljna zdravstvena zavarovanja krijejo zavarovancem stroške zdravstvenih 

in z njimi povezanih storitev, oskrbe z zdravili in medicinskimi pripomočki ter izplačila 

dogovorjenih denarnih nadomestil v primeru bolezni, poškodbe ali posebnega zdravstvenega 

stanja. Takšna zavarovanja smejo na območju Republike Slovenije izvajati zavarovalnice, ki 

izpolnjujejo predpisane pogoje po tem zakonu in po zakonu, ki ureja zavarovalništvo (ZZVZZ). 

Ob primerjavi prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj bomo po svetu našli veliko razlik, saj je 

njihova razširjenost posledica več dejavnikov. V državah, kjer stroške zdravstvenih storitev v 

veliki meri krije javni sistem, bo prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj bistveno manj. 

Prostovoljna zdravstvena zavarovanja predstavljajo nadgradnjo in dopolnilo sedaj veljavnih 

sistemov nacionalne zdravstvene varnosti ali sistema socialnega zdravstvenega zavarovanja, se 

z njimi povezujejo in prepletajo (Toth idr. 2003, 300). 

2.2 Opredelitev pojmov ekonomska učinkovitost in ekonomska uspešnost 

Učinkovitost in uspešnost sta dva koncepta, ki zdravstvu dodata gospodarsko razsežnost. Prvo 

vprašanje, povezano s konceptom učinkovitosti, je določitev optimalnega zneska, ki bo 

dodeljen zdravstvenemu varstvu; to je odvisno od obsega sredstev, ki jih je treba dodeliti za 

zadovoljevanje drugih potreb družbe. Pri reševanju tega vprašanja moramo izbrati, kakšen del 

proračuna je namenjen zdravstvenemu varstvu in kakšen delež drugim, enako pomembnim 

javnim naložbam. Drugo vprašanje, povezano tudi z učinkovitostjo, je, kako dodeliti sredstva 

med različne komponente zdravstvenega varstva, na primer za preventivno nego, kurativno 

oskrbo ali medicinske raziskave. Tretje vprašanje je, kako opredeliti dejavnosti, ki se štejejo za 

učinkovite in za katere je treba zagotoviti finančno pomoč ob upoštevanju določenih omejitev 

in prednostnih nalog, določenih pri obravnavanju dveh predhodnih vprašanj (Madore 1993). 

Učinkovito zdravstvo je tisto, ki razpoložljiva finančna in druga sredstva uporabi z največjim 

možnim izplenom za zdravje ljudi oziroma javno zdravstvo. Države, ki imajo učinkovito 

zdravstvo, na enoto finančnega vložka dosežejo primerljivo največji izplen zdravstvenih 

storitev (Tajnikar 2003). 

Učinkovitost je opredeljena kot razmerje med stopnjo sredstev, vloženih v sistem 

zdravstvenega varstva, in obsegom storitev oziroma, drugače rečeno, dosežene izboljšave na 

področju zdravja. Namen učinkovitosti je učinkovito doseči rezultate ali opravljene storitve 

glede na poseben proračun. V skladu s tem konceptom mora biti vsaka storitev opravljena po 

najnižjih možnih stroških, imeti koristi, ki so enake ali višje od njenih stroškov, in optimalno 

izkoristiti vložena sredstva. Učinkovitost se razlikuje od uspešnosti, saj upošteva stroške v 

povezavi s koristnostjo (Madore 1993). 

Merjenje učinkovitosti je zlasti pomembno, ko je na voljo malo sredstev za zdravstvo, saj to 

omogoča, da zdravstveni sistem proizvede večje število zdravstvenih storitev z razpoložljivimi 
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sredstvi. Če gledamo sistemsko, so dejavniki učinkovitosti zdravstvene obravnave zelo različni. 

Neučinkovita zdravstvena obravnava se kaže kot prekomerna bolnišnična obravnava, dolge 

ležalne dobe, dolge čakalne vrste, pomanjkljiva aplikacija standardov kliničnega dela in 

kliničnih poti, neustrezen nadzor dela, neučinkovito ravnovesje med ravnmi zdravstvene 

obravnave, prekomerno predpisovanje zdravil, prevelika in neučinkovita raba zdravil in 

zdravstvenih produktov ter storitev, prevelike zaloge, neustrezna struktura kadrov, neustrezno 

število in velikost bolnišnic, slaba izkoriščenost infrastrukture, slaba preglednost delovanja, 

nepravilno osredotočanje virov, slaba razmejitev med programi za promocijo zdravja, 

preventivo in zdravljenje, raba nizkocenovnih in visokocenovnih virov ni podprta z dokazi, 

ranljivost za korupcijo in podobno (Tajnikar idr. 2016). 

Vprašanji učinkovitosti in uspešnosti v zdravstvu sta vezani na produkcijsko funkcijo in 

opredelitev outputa oziroma končnega proizvoda izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Output 

ponudnikov zdravstvenih storitev namreč̌ lahko opredelimo na dva načina. Prvi način je, da kot 

output izvajalcev zdravstvene dejavnosti opredelimo zdravstvene storitve, ki jih zagotavljajo 

ponudniki zdravstvenih storitev. V tem primeru nam produkcijska funkcija prikazuje odnos 

med zdravstvenimi storitvami in inputi oziroma proizvodnimi dejavniki, s pomočjo katerih 

izvajalci zdravstvene dejavnosti zagotavljajo zdravstvene storitve. Inputa sta delo in kapital ali 

natančneje zdravniki, medicinski sestre in drugi zdravstveni delavci ter razpoložljive bolniške 

postelje in druga oprema. Drugi način je, da lahko output opredelimo tudi širše, in sicer kot 

izboljšano zdravje bolnikov ali boljši izid zdravstvene oskrbe. V tem primeru so zdravstvene 

storitve zgolj eden od inputov, ki vstopajo v produkcijsko funkcijo, ki kaže odnos med izidi 

zdravstvene oskrbe na eni strani ter zdravstvenimi storitvami in ostalimi inputi (na primer 

začetno stanje bolezni, izobrazba in življenjski slog) na drugi strani (Došenović Bonča 2010). 

V zdravstvu učinkovitost opredelimo na način, da upoštevamo ožjo opredelitev produkcijske 

funkcije. Velja namreč, da so izvajalci zdravstvene dejavnosti učinkoviti, če z razpoložljivimi 

inputi zagotavljajo največji možni obseg zdravstvenih storitev. Če pa upoštevamo širšo 

opredelitev produkcijske funkcije, pa v zdravstvu govorimo o uspešnosti. O uspešnosti 

izvajalcev zdravstvene dejavnosti torej govorimo, ko ponudniki zdravstvenih storitev 

zagotavljajo takšne zdravstvene storitve, ki v čim večji meri prispevajo k izboljšanju izidov 

zdravljenja obravnavanih bolnikov. Pri tej opredelitvi je merilo uspešnosti stopnja zagotavljanja 

zdravstvenih storitev, ki prispevajo k izboljšanju izidov zdravljenja obravnavanih bolnikov 

(Došenović Bonča 2010). 

V magistrski nalogi analiziramo dejavnike, ki vplivajo na ekonomsko uspešnost izvajalcev 

zdravstvene dejavnosti in posledično na uspešnost zdravstvenega sistema skladno s širšo 

opredelitvijo produkcijske funkcije v zdravstvu. Gre torej za analizo ekonomske uspešnosti 

zdravstvenega sistema. Kadar govorimo o uspešnosti, imamo torej v mislih izvajalce 

zdravstvene dejavnosti, ki v čim večji meri skušajo zagotoviti izboljšano zdravje ali izid 

zdravstvene oskrbe bolnikov oziroma prebivalstva s čim manjšim naborom zdravstvenih 
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storitev in drugih inputov. V zdravstvu je značilno, da imamo velik nabor zdravstvenih storitev, 

kar posledično pomeni, da v zdravstvenem varstvu tudi nimamo homogenega outputa. Izide 

zdravstvene oskrbe je težko izmeriti, pri čemer je smrt le skrajni izid. Ključnega pomena je 

torej, da se zavedamo, da so zdravstvene storitve zgolj eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na 

zdravje oziroma izid zdravstvene oskrbe.  

Uspešnost je razmerje med stopnjo vloženih sredstev in stopnjo rezultatov oziroma stopnjo 

izboljšanja zdravja. Ocena uspešnosti je merjenje učinkov zdravniških praks in tehnik – 

terapevtskih, diagnostičnih, kirurških in farmakoloških vplivov na zdravje in dobro počutje 

posameznikov. Ocenjevanje uspešnosti v svoji čisti obliki primerja dve stvari, ki imata enak 

učinek ali isti namen. Kot na primer, če se za zdravljenje določene bolezni uporabljata dve 

zdravili, bo uspešno zdravilo tisto, ki zdravi bolezen hitreje in z manj stranskimi učinki (Madore 

1993). 

Dejavniki uspešnosti so predvsem odnos med zdravstvenimi storitvami in končnim ciljem, ki 

je osredotočenost na zdravje posameznika in družbe oziroma na izboljšanje zdravja. Pri 

merjenju uspešnosti govorimo tudi o kakovosti. Ministrstvo za zdravje je leta 2010 pripravilo 

Priročnik o kazalnikih kakovosti. Kakovost zdravstvene obravnave je osnova uspešnega 

zdravljenja. Zdravstveno varstvo predstavlja pomemben del zdravstvenega sistema, katerega 

končni cilj je izboljšanje zdravstvenega stanja. Da bi lahko izpolnili pričakovanja glede 

uspešnosti in varnosti zdravstvenega sistema, je treba zagotoviti ustrezno kakovost 

zdravstvenih storitev. Tako kot zdravstveni sistem je tudi sistem zdravstvenega varstva znotraj 

njega izpostavljen celi vrsti sprememb in izzivov. Prebivalstvo v Sloveniji se stara in posledično 

imajo številni bolniki različne kombinacije kroničnih bolezni. Zdravstvena tehnologija postaja 

vse kompleksnejša. Iz navedenih razlogov je spremljanje kakovosti zdravstvenih procesov in 

izidov čedalje pomembnejše. Obenem pa so ravno navedene okoliščine tiste, ki merjenje 

otežujejo (Ministrstvo za zdravje 2010b). 

Avtorica raziskave »Analiza sistemov merjenja učinkovitosti v zdravstvu v izbranih evropskih 

državah« (Pernuš 2016) navaja, da so kazalniki za merjenje učinkovitosti med državami vse 

prej kot enotni. V nadaljevanju ugotavlja, da gre pri sistemih za merjenje učinkovitosti 

poslovanja zdravstva dejansko za merjenje kakovosti oziroma uspešnosti v zdravstvu. Znotraj 

omenjenih sistemov so vključeni kazalci učinkovitosti, ki očitno predstavljajo velik vpliv na 

uspešnost in kakovost zdravstva. Učinkovitost je torej pomembna temeljna sestavina uspešnosti 

in kakovosti zdravstvenega sistema in lahko bi rekli, da zasledovanje večje učinkovitosti vodi 

k večji uspešnosti in kakovosti zdravstva. V izbranih evropskih državah so sistemi merjenja 

učinkovitosti precej različni. Običajno poleg učinkovitosti merijo tudi različne vidike 

uspešnosti v zdravstvu. Prav različnost je tista, ki vsak sistem merjenja dela posebnega ter 

predstavlja izzive pri njihovi primerjavi (Pernuš 2016).  
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Dejavniki ekonomske uspešnosti zdravstvenega sistema 

Dejavnike ekonomske uspešnosti zdravstvenega sistema bomo merili z dejavniki, ki jih 

pridobiva in spremlja Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD in so po 

mednarodnih merilih definirani kot dejavniki uspešnosti zdravstvenih sistemov in opisani na 

straneh evropske statistične agencije Eurostat. Ti dejavniki so: zdravstveni status prebivalstva, 

dejavniki tveganja, zdravstveni izdatki in financiranje, izkušnje pacientov, ki vključuje 

neizpolnjene potrebe pacientov zaradi previsokih stroškov zdravstvenih storitev, prevelikih 

razdalj in čakalnih vrst, ter viri zdravstvene oskrbe.  

V EU ter nekaterih drugih državah merimo in razvrščamo sisteme zdravstvenega varstva tudi 

po uspešnosti z vidika uporabnikov s pomočjo indeksa EHCI (Euro Health Consumer Index), 

pri tem pa ne upoštevamo velike razlike med njimi po finančnih virih. EHCI sestavlja šest 

strokovnih področij, ki so razdeljena na posamezne parametre. Področja so: 

 pacientove pravice in informiranje, ki vključujejo Zakon o pacientovih pravicah, 

upoštevanje pacienta pri odločitvah, zagotovljeno zavarovanje v primeru zdravniške 

napake, pravica do drugega mnenja, dostop do lastnih izvidov, dostop do registra 

legitimiranih zdravnikov, zapis podatkov v elektronski obliki na primarni ravni, katalog z 

razvrstitvijo zdravstvenih ustanov po kakovosti, stalen dostop do zdravstvenih informacij 

preko spleta/telefona; 

 čakalne dobe in dostopnost, ki vključujejo možnost pregleda pri družinskem zdravniku na 

dan, ko se pojavi potreba po tem, neposreden dostop do specialista, dostopnost do akutnih 

operacij, obsevanje – kemoterapija pri raku, magnetna resonanca; 

 rezultati zdravljenja in kakovost, ki vključujejo smrtnost zaradi srčnih infarktov v času 28 

dni hospitalizacije, petletno preživetje bolnikov z rakom, smrtnost novorojenčkov na 1000 

živorojenih, okužbe z MRSA, PYLL – Potential Years of Life Lost – izgubljena leta 

potencialnega življenja kot merilo prezgodnje umrljivosti; 

 velikodušnost in razvitost javnih sistemov zdravstvenega varstva, ki vključujejo operacije 

očesne mrene na 100.000 prebivalcev, transplantacije ledvic na 1.000.000 prebivalcev, 

zobozdravstvo je del ponudbe zdravstvenega sistema; 

 preventiva, ki deluje na področju cepljenosti malčkov, krvnega tlaka, kajenja, alkohola, 

fizične dejavnosti, smrti v prometnih nesrečah; 

 lekarništvo, ki vključuje sofinanciranje zdravil na recept, laikom prilagojene informacije o 

zdravilih, hitrost razvijanja novih zdravil proti raku, dostop do novih zdravil. 

Svetovno poročilo o zdravju prav tako vsako leto pripravi SZO na različne nosilne teme. V letu 

2000 so pripravili prvo močno razširjeno poročilo in pripravili celovito vrednotenje 

zdravstvenih sistemov v 196 državah po vsem svetu. Poročilo je sestavljeno iz podatkov in 

tabel, ki vključujejo: splošne državne značilnosti, vzroke smrti, število smrti glede na spol in 

glede na geografsko pripadnost, vzroke smrti in geografsko razdeljenost z uporabo sistema 

DALYs (disability-adjusted life years oziroma število vseh izgubljenih let zaradi določene 



 

19 

bolezni), vprašalnik o zdravstvenem sistemu, distribucijo, razdeljenost zdravstvenih storitev, 

obravnava poštenost davkov, ki jih plačujemo v zdravstveno blagajno glede na korist od tega 

itd. 

Kot navaja Bole (2017), se pri primerjavah zdravstvenih sistemov pojavlja osnovno vprašanje, 

kaj sploh primerjati. Ali le vložena sredstva in končne rezultate (zdravstvene dosežke) ali tudi 

posamezne faze procesa zdravstvenega sistema. Najbolj pogoste so primerjave zdravstvenih 

sistemov, omejene na primerjavo izdatkov za zdravstvo z najbolj osnovnimi indikatorji 

dosežene ravni zdravja. Pa še te ocene so lahko zelo približne, če se ne upoštevajo ostali (od 

zdravstvenega sistema neodvisni) dejavniki, ki prav tako vplivajo na raven zdravja v državi. Na 

osnovi takšnih primerjav lahko sodimo le o tem, kakšna je celovita uspešnost zdravstvenega 

sistema v Sloveniji glede na države najboljše prakse. V Analizi zdravstvenega sistema 

(Ministrstvo za zdravje 2015a in 2015b) ugotavljajo, da slovenski zdravstveni sistem dosega 

lepe rezultate pri nekaterih kazalnikih, pogosto med povprečjem EU15 in EU13, po nekaterih 

kazalnikih pa je v samem vrhu. Pri primerjavi so uporabili kazalnike na področju zdravstvenega 

stanja, organizacije, financiranja in zdravstvene oskrbe in so jih primerjali z drugimi državami 

EU.  

Za ključne probleme, na katere ciljajo zakonske spremembe, ki so v pripravi, navaja Bole 

(2017), je treba sistem identificirati oziroma analizirati vsaj po navedenih fazah. Pri tem naj 

analiza faze financiranja obsega tako analizo dinamike in stabilnosti virov financiranja kot tudi 

obsega in strukture tokov financiranja. Analiza faze oblikovanja fizičnih virov zdravstvenega 

sistema se ukvarja z oblikovanjem virov, ki neposredno določajo obseg in strukturo proizvodnje 

zdravstvenih storitev. Gre za število in strukturo zdravnikov, za število sester, število postelj 

ipd. Generiranje zdravstvenih storitev je naslednja bistvena faza delovanja zdravstvenega 

sistema. Zdravstvene storitve so dejansko vmesni produkt delovanja sistema. Rezultati te faze 

kažejo, kakšen obseg in strukturo storitev je zdravstveni sistem sposoben generirati; običajno 

se ti rezultati ilustrirajo s številom pregledov, konzultacij zdravnikov, s številom odpustitev v 

bolnišnicah, eno in drugo preračunano na število prebivalcev in s povprečnim trajanjem oskrbe 

(hospitalizacije) v bolnišnicah. Analiza zadnje faze delovanja zdravstvenega sistema obsega 

vrednotenje učinkov storitev zdravstvenega sistema na zdravstveno stanje prebivalstva. Ti 

končni rezultati zdravstvenega sistema se običajno dokumentirajo z nekaterimi osnovnimi 

indikatorji zdravstvenega stanja prebivalstva, kot so na primer pričakovana življenjska doba ob 

rojstvu ali pričakovana življenjska doba ob 65. letu starosti ali pa pričakovana zdrava leta 

življenja po 65. letu. Seveda pa na zdravstvene dosežke v državi vplivajo tudi druge, od 

zdravstvenega sistema neposredno neodvisne okoliščine – determinante zdravja, kot na primer 

prehrana, telesna dejavnost, razvade, dostop do zdravstvenega sistema ipd. Zato so v analizah 

učinkovitosti zdravstvenih sistemov tovrstne determinante zdravja praviloma upoštevane kot 

kontrolne spremenljivke, saj lahko opazno spremenijo zdravstvene dosežke države (vrednosti 

ustreznih indikatorjev zdravja) neodvisno od delovanja zdravstvenega sistema v ožjem smislu, 

torej neodvisno od ostalih omenjenih spremenljivk (Bole 2017).  
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Pri postavljanju hipotez v nalogi smo skušali upoštevati vse zgoraj navedeno in jih postaviti 

tako, da bi nam dale kar se da največ rezultatov. V nalogi bomo, kot že napisano, analizirali 

dejavnike, ki vplivajo na ekonomsko uspešnost zdravstvenega sistema skladno z definicijo 

uspešnosti, ki jo imamo znotraj zdravstvene ekonomike in zdravstva. 

2.3 Slovenski zdravstveni sistem 

Slovenski zdravstveni sistem temelji na konceptu solidarnosti in je razvit deloma po 

Bismarckovem modelu zdravstvenega varstva iz nekdanje Avstro-Ogrske monarhije. Temelji 

na delnem financiranju iz javnih sredstev in deloma na financiranju iz sredstev zasebnih 

zdravstvenih zavarovalnic. Zaradi ranljivosti v primeru ekonomske ali politične krize je skozi 

zadnji dve desetletji od ustanovitve neodvisne Republike Slovenije delež zasebnega 

financiranja narasel na skoraj 30 %, kar je zmanjšalo finančni pritisk na Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Republike Slovenije (Maresso idr. 2015). 

2.3.1 Značilnosti slovenskega zdravstvenega sistema 

Glavna značilnost slovenskega zdravstvenega sistema je kombinacija sodobnih reform v skladu 

z drugimi članicami EU in socialnih reform iz nekdanje SFR Jugoslavije. Sodobni zdravstveni 

sistem temelji na močni finančni podpori javnih sredstev, vključenosti slovenske vlade v 

upravljanje s finančnimi sredstvi ter vplivanju na javne zdravstvene institucije (Maresso idr. 

2015). Zdravstveni sistem vodijo Ministrstvo za zdravje in ločene specializirane državne 

institucije z ločenimi vlogami in področji upravljanja. To zagotavlja decentralizacijo vodstva 

in strokovno upravljanje ločenih področij zdravstva. Od leta 1992 se je povečal vpliv zasebnega 

zdravstva, a večinski del zdravstva še vedno vodijo država in njene institucije, ki zaposlujejo 

več kot 83 % zdravstvenega osebja v Sloveniji (Albrecht idr. 2016). Po drugi strani pa je 

uporaba dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri zasebnih zavarovalnicah zelo popularna 

in jo uporablja več kot 90 % slovenskega prebivalstva. Tudi zasebne zavarovalnice delno 

nadzoruje Ministrstvo za zdravje, ki od zdravstvene reforme leta 2005 naprej natančno 

pregleduje četrtletna poročila o stroških zdravljenja pri zavarovalnicah v zasebni lasti, ki 

ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje.  

Kot navaja Škufca (2003), je ena izmed značilnosti slovenskega zdravstvenega sistema tudi 

stalna rast zavarovalnih premij. Zavarovalna premija je naraščala vse od osamosvojitve države. 

Eden izmed vzrokov višanja premij je tudi krčenje košarice pravic iz obveznega zdravstvenega 

zavarovanja – krčenje košarice pravic v času nedavne gospodarske krize, ko je ZZZS zaradi 

zmanjšanja prihodkov preložil del stroškov na zavarovalnice, ki ponujajo dopolnilno 

zdravstveno zavarovanje (Ministrstvo za zdravje 2015b). 

Glede na specifično vrsto zdravljenja in dejavnosti se delež obveznega zdravstvenega 

zavarovanja za storitve, ki niso v celoti pokrite, giblje med 10 % in 90 %. Kljub relativno 
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visokim stopnjam doplačil za številne storitve, ki jih delno pokriva sistem obveznega 

zdravstvenega zavarovanja, se ti stroški izravnajo s prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem, 

ki pokriva 90 % prebivalstva, ki so zavezanci za doplačila. Vendar pa je Slovenija nekoliko 

edinstvena med državami socialnega zdravstvenega zavarovanja, saj se pri financiranju sistema 

obveznega zdravstvenega zavarovanja zanaša skoraj izključno na prispevke iz plač. Zaradi tega 

so prihodki v zdravstvenem sektorju zelo dovzetni za gospodarska nihanja in nihanja na trgu 

dela. Izzivi v slovenskem zdravstvu so prestrukturiranje financiranja, zagotavljanje dolgotrajne 

oskrbe ter izboljšanje učinkovitosti zdravstvenega sistema (Albrecht idr. 2016).  

Slika 1 (na naslednji strani) natančno ponazarja odnose posameznih institucij pod državnim 

nadzorom in njihov odnos do zdravstvenih ustanov.  

Država prek zakonodajnih in izvršilnih organov izvaja upravno in regulatorno funkcijo. Na 

splošno opredeljuje politiko zdravstvenega varstva. Država je lastnik in skrbnik javnih 

zdravstvenih ustanov na sekundarni in terciarni ravni (Albrecht idr. 2016).  

Parlament sestavljata državni zbor in državni svet. Znotraj tega deluje odbor za zdravstvo, ki 

pripravlja predloge zakonodaje in druge materiale za parlamentarne razprave. Odbor si 

prizadeva doseči družbeno soglasje o vseh zakonih in pravnih zadevah, ki se obravnavajo v 

parlamentu. Vlada Republike Slovenije je organ izvršilne oblasti, hkrati pa je tudi najvišji organ 

državne uprave. Znotraj vlade delujejo ministrstva. Ministrstvo za zdravje, ki pripravlja zakone 

o zdravstvenem varstvu, nadzira izvajanja zdravstvenega varstva in njegovo ureditev ter 

vprašanja, vezana na financiranje zdravstva. Poleg tega Ministrstvo za zdravje razvija in izvaja 

programe za promocijo zdravja ter spodbuja zdravstveno vzgojo ljudi, nadzoruje tudi 

proizvodnjo, trgovino in dobavo zdravil (Albrecht idr. 2016).  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pri Ministrstvu za zdravje 

usklajuje zagotavljanje domov za starejše in invalide. Odgovorno je tudi za pogajanja o 

večsektorskih dvostranskih konvencijah o socialni varnosti. Javna agencija Republike Slovenije 

za zdravila in medicinske pripomočke (ARSZMP) je javni organ, povezan z Ministrstvom za 

zdravje. Njene funkcije določajo Zakon o zdravilih, Pravilnik o medicinskih pripomočkih, 

Zakon o preskrbi s krvjo in Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic. Med drugim 

opravlja upravne, strokovne in inšpekcijske naloge na področju zdravil in medicinskih 

pripomočkov ter deluje kot uradni kontrolni laboratorij.  
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Slika 1: Odnos med slovenskimi zdravstvenimi in vladnimi ustanovami 

Vir: Albrecht idr. 2016. 

Ohranja nacionalno bazo farmacevtskih izdelkov. Baza podatkov je prosto dostopna na spletni 

strani ARSZMP, njeno vsebino pa podpirajo in zagotavljajo ZZZS in NIJZ.  
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Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je osrednja institucija na področju javnega zdravja. 

Odgovoren je za številne funkcije na področju javnega zdravja, raziskave in izobraževanje ter 

usposabljanje na področju javnega zdravja. NIJZ je ena ključnih poročevalskih institucij 

državne statistike za mednarodne in nacionalne namene in edini na področju zdravja. Ena 

najnovejših funkcij, ki so dodeljene inštitutu, je usklajevanje, spremljanje, ocenjevanje, 

upravljanje in zagotavljanje programov za promocijo zdravja, preprečevanje in presojanje 

(Albrecht idr. 2016).  

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je pod nadzorom države in ga statut 

zavezuje k zagotavljanju obveznega zdravstvenega zavarovanja za prebivalstvo. ZZZS vodi 

skupščina, sestavljena iz predstavnikov delodajalcev in zavarovanega prebivalstva, ki 

samostojno upravljajo dejavnosti inštituta. ZZZS samostojno sprejema finančne načrte in 

politike, ki urejajo pravice in ugodnosti zavarovancev, ter redno predlaga višino prispevkov 

Državnemu zboru. Vendar ta avtonomija ni absolutna, saj končno odločitev o prispevnih 

stopnjah nosi parlament, statut ZZZS pa je vezan na odobritev Ministrstva za zdravje (Albrecht 

idr. 2016).  

Zdravstveni svet je posebno svetovalno telo Ministrstva za zdravje. Ustanovljen je bil po 

Zakonu o zdravstvenih storitvah iz leta 1992 in je odgovoren za pomoč ministrstvu pri 

načrtovanju nalog. Zdravstveni svet je najvišji strokovni organ, ki je odgovoren za pregled 

predlogov za razvoj zdravstvene politike, pa tudi za vprašanja etike in doktrine (Albrecht idr. 

2016).  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je odgovorno za izvajanje izobraževalne politike 

in uveljavljanje zakonodaje za izobraževanje prebivalstva v predšolskem obdobju do višjega 

poklicnega izobraževanja in športa. Ministrstvo med drugim financira in upravlja javne 

ustanove in kadre za izobraževanje ter določa vpisne postopke na Medicinsko fakulteto 

(Albrecht idr. 2016). 

Občine so predvsem odgovorne za upravljanje mreže primarnega zdravstvenega varstva na 

svojem ozemlju. So lastniki in so odgovorni za kapitalske naložbe v zdravstvene domove in 

lekarne, podeljujejo koncesije zasebnim izvajalcem zdravstvenega varstva, ki želijo delati v 

okviru javno vodenega sistema primarnega zdravstvenega varstva, in podpirajo dejavnosti za 

promocijo zdravja. Regionalne enote imajo tudi regionalne svete, vendar je njihova funkcija 

bolj svetovalna in nimajo pristojnosti odločanja o vprašanjih, povezanih z zdravstvenim 

zavarovanjem (Albreht idr. 2016). 

Zdravstvena zbornica, ki je odgovorna za zdravnike in zobozdravnike, ter Lekarniška zbornica 

so bili odpravljeni leta 1945 in nato ponovno vzpostavljeni leta 1992. Zbornice imajo nadzorne 

in upravne funkcije. Obe sta odgovorni za specializacijo, licenciranje, razvoj in izdajanje 

kodeksa medicinske etike in nadzor nad strokovno prakso. Članstvo v senatih je obvezno za 
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strokovne delavce. Zlasti Zdravniška zbornica je postala vplivno telo, ki je prevzelo 

odgovornosti, ki so bile tradicionalno v okviru Ministrstva za zdravje (Albrecht idr. 2016). 

2.3.2 Razvoj zdravstvenega sistema 

Začetki razvoja sistema zdravstvenega zavarovanja na območju Slovenije segajo v Avstro-

Ogrsko cesarstvo v drugi polovici 19. stoletja. Takrat je bil v avstrijskem delu Avstro-Ogrske 

uveden Bismarckov model zdravstvenega varstva, ki je vključeval obvezno zdravstveno 

zavarovanje proti poškodbam. V tistem času so delavci krili dve tretjini izdatkov za zdravstveno 

zavarovanje, eno tretjino pa delodajalci. Leta 1889 se je model zdravstvenega zavarovanja 

toliko razvil, da je zagotavljal socialno varnost delavcev v primeru bolezni, kot tudi pravico do 

zdravstvene oskrbe. Do konca leta 1889 je ta sistem vključeval 11 % slovenskega prebivalstva. 

Ta sistem se je ohranil vse do konca 1. svetovne vojne in do razpada Avstro-Ogrske monarhije 

(Albrecht idr. 2016). 

Po prvi svetovni vojni je Slovenija postala del kraljevine SHS, kasneje imenovane Kraljevine 

Jugoslavije. Zdravstveno zavarovanje se je razvejalo v zavarovanja večjih skupin prebivalstva, 

na primer železniških delavcev, rudarjev, železarjev itd. Žal pa v ta sistem zdravstvenega 

zavarovanja niso bili vključeni vsi, med drugim tudi kmetje, ki so takrat predstavljali večinski 

delež slovenskega prebivalstva (Albrecht idr. 2016). 

Po letu 1945 je Slovenija postala del SFR Jugoslavije. Zdravstveno zavarovanje je bilo del 

socialnega varstva in je vključevalo delavce, upokojence ter njihove družine. Socialno varstvo 

je bilo financirano iz prispevkov zaposlenih in delodajalcev, država pa je krila le manjši del 

stroškov, namenjen vojakom in vojnim veteranom. Skozi naslednja desetletja je prišlo do 

mnogih sprememb tega zdravstvenega sistema. Vse zdravstvene ustanove so bile v državni lasti 

in zdravstveno osebje je bilo obravnavano kot državni uslužbenci. Zasebno zdravstvo ni bilo 

zakonito. Po letu 1954 je zdravstveno zavarovanje začelo delovati ločeno od socialnega varstva. 

Kritje se je razširilo na večji del prebivalstva in je vključevalo samozaposlene in tudi kmete, 

čeprav ti niso imeli enakih pravic kot delavci, ampak le osnovne pravice do nujne zdravstvene 

oskrbe, zdravljenje prenosljivih bolezni in preventivno zdravstveno oskrbo. Šele po 

referendumu leta 1972 so bile njihove pravice izenačene z delavskimi, kar je pomenilo, da je 

bila končno zavarovana večina slovenskega prebivalstva. Na območju Slovenije je bilo 

ustanovljenih več inštitutov za zdravstveno zavarovanje, ki so jih upravljali predstavniki 

delodajalcev in zavarovancev (Albrecht idr. 2016).  

Zdravstveni sistem naj bi po tem referendumu deloval na osnovi popolne solidarnosti. Večina 

prebivalstva je bilo kritega z enakimi pravicami, inštituti za zdravstveno zavarovanje so bili v 

lasti države, financirali in upravljali pa so jih predstavniki zavarovancev in delodajalcev. Ker 

je zdravstveni sistem popolnoma temeljil na prispevkih zaposlenih in delodajalcev, je 

posledično mnogo različnih dejavnikov vplivalo na delovanje sistema. Inflacija, ekonomske 
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krize in visoke zadolžitve so omejevale delovanje zdravstvenega sistema. Prav tako so stroški 

zdravstvenih ugodnosti, ki jih je vključevalo zdravstveno zavarovanje, presegali izdatke, ki so 

jih inštituti prejemali od prebivalstva, kar je pripeljalo do izgub in omejevalo napredek 

zdravstvenega sistema. Posledično je bil do leta 1990 zdravstveni sistem pod močnim pritiskom 

in grozil mu je popoln propad (Albrecht idr. 2016). 

Po osamosvojitvi leta 1991 je Republika Slovenija zdravstveni sistem reformirala in ga 

prilagodila novi nastali situaciji na tem območju. Do leta 1992 je slovensko zdravstvo v celoti 

vodila in krila država. Eno leto po osamosvojitvi pa je prišlo do prve zdravstvene reforme z 

uveljavitvijo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), po 

katerem je bil ustanovljen Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) kot 

decentraliziran zavod, financiran iz javnih sredstev, ki naj bi kril del izdatkov zdravstvenega 

varstva, preostanek pa bi krile zasebne zdravstvene zavarovalnice in posamezniki v obliki 

doplačil za zdravstvene storitve. Na ta način bi se finančno breme države zmanjšalo, hkrati pa 

bi to zmanjšalo tudi prekomerno izkoriščanje zdravstvenih ugodnosti državljanov (Albrecht idr. 

2016). Leta 1993 je bila uvedena reforma, ki je omogočala uporabo prostovoljnega 

zdravstvenega zavarovanja, ki sta ju na začetku izvajali ustanovi ZZZS in zavarovalnica 

Adriatic, d. d., ki je bila v zasebni lasti (Gašperšič 2016). Kasneje, leta 1998, je ZZZS zaradi 

pomanjkanja preglednosti izločil prostovoljno zdravstveno zavarovanje in tako je prostovoljno 

zdravstveno zavarovanje postalo domena zavarovalnic v zasebni lasti (Gašperšič 2016). 

Težave so se začele pojavljati, ko so z ekonomsko rastjo Slovenije narastli tudi njeni dolgovi. 

Zaradi pomanjkanja javnih sredstev in povečanja brezposelnosti je med letoma 2007 in 2012 

prišlo do hude stiske pri uravnavanju javnih sredstev. Brezposelnost leta 2012 je znašala 12 %, 

kar je bilo bistveno več kot leta 2008, ko je brezposelnost znašala 8 %. Količina izdatkov iz 

javnih sredstev je tako začela upadati. Šele leta 2011 je ponovno prišlo do skromnega 

naraščanja z manj kot 1 % na leto (Albrecht idr. 2016).  

2.3.3 Finančna sredstva 

Slovensko zdravstvo je v veliki meri financirano iz sredstev obveznega zdravstvenega 

zavarovanja, delno iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in deloma iz neposrednih plačil 

uporabnikov (Ministrstvo za zdravje 2016a). 

Leta 2014 je bilo slovensko zdravstvo financirano 71 % iz javnih virov, 15 % iz dopolnilnega 

zdravstvenega zavarovanja in 13 % iz neposrednih plačil iz žepa (Maresso idr. 2015). Po 

podatkih Statističnega urada RS (2019) je delež zasebnih virov pri financiranju zdravstvenega 

varstva v letu 2016 znašal 69 % iz javnih virov, 14 % iz dopolnilnega zdravstvenega 

zavarovanja in 12 % neposrednih plačil iz žepa. Ostale 4 % predstavljajo skupni javno finančni 

odhodki in vključujejo kot glavne sestavine vmesno potrošnjo, sredstva za zaposlene, obresti, 

socialne prejemke, socialne transferje v naravi, subvencije, druge tekoče odhodke in kapitalske 
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izdatke, ki jih plačajo centralne, regionalne in lokalne uprave, pa tudi skladi socialne varnosti. 

To pomeni, da še vedno največji del finančnih sredstev prihaja iz Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje (ZZZS), ki krije kar 69 % vseh izdatkov zdravstvenega varstva. Glavna težava 

takšnega sistema je, da je velik del izdatkov odvisen od ekonomske moči in dejavnosti 

prebivalstva. Posledično lahko finančna ali gospodarska kriza v prihodnosti močno negativno 

vpliva na dostopna finančna sredstva zdravstvenega varstva.  

Posledice ekonomske krize v obdobju 2008–2012 so se v Sloveniji kazale z velikim upadom 

BDP-ja, soočili smo se z enim največjih padcev gospodarskih dejavnosti med državami EU in 

tudi z enim največjih poslabšanj razmer v javnih financah. Zaradi povečanja nezaposlenosti v 

času krize je prišlo do poslabšanja socialnega položaja prebivalstva in omejevanje izdatkov za 

zdravstvo je sprožilo tudi podaljševanje čakalnih dob in spremembe v razmerju med javnimi in 

zasebnimi izdatki za zdravstvo. Krčenje javnih izdatkov za zdravstvo v času krize je bilo zaznati 

v vseh državah EU, vendar je bilo znižanje v Sloveniji znatno nad povprečjem. Zaradi nizke 

rasti javnih izdatkov v Sloveniji je prišlo do prenosa rastočih zdravstvenih potreb prebivalstva 

na dopolnilno zdravstveno zavarovanje (Ministrstvo za zdravje 2016b). 

V Sloveniji smo v letu 2014 po prvi mednarodno primerljivi oceni za zdravstvo namenili okoli 

3,1 milijarde evrov (9,0 % BDP). Realno so se celotni izdatki v letu 2014 sicer povečali, kot 

delež BDP pa so upadli. Prve ocene kažejo, da so v letu 2013 znašali 9,1 % BDP in v letu 2014 

9,0 % BDP (Ministrstvo za zdravje 2016b).  

Po podatkih SURS (2019) so tekoči izdatki za zdravstveno varstvo v letu 2016 znašali 3.423 

milijonov EUR. Razmerje med javnimi in zasebnimi viri financiranja zdravstvenega varstva je 

bilo 72,7 % : 27,3 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za kurativno zdravljenje in za zdravila. 

2.3.4 Zdravstvene reforme 

Slovenija je med letoma 2000 in 2019 prešla skozi serijo zdravstvenih reform. Najpomembnejše 

med njimi so: 

 2003 – Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA, Ur. l. RS, št. 15/03 in 27/17): gre za 

zakon, ki omejuje porabo alkohola in katerega namen je preprečitev škodljivih posledic 

prekomerne in nezdrave količine zauživanja alkoholnih izdelkov. 

 2004 – Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej, Ur. l. RS, št. 23/05 – UPB, 15/08 – ZPacP, 

23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17): 

natančneje definira pogoje za odobritev ugodnosti zdravstvenih ustanov, vključno s časi 

veljavnosti in omejitvami teh ugodnosti. 

 2004 – Uvedba SPP plačilnega sistema: SPP sistem temelji na prilagajanju cen zdravljenja 

glede na različne spremenljivke, kot so starost, spol, izvedenih postopkov itd. 

 2005 – Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, Ur. l. RS, št. 72/06 – UPB, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 
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76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 

99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ 

in 64/17 – ZZDej-K): cilj tega zakona je bilo omejevanje finančnih bremen na prebivalca 

pri uporabi prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. 

 2007 – Zakon o omejevanju porabe tobačnih izdelkov (ZOUTPI, Ur. l. RS, št. 9/17 in 

29/17): zakon prepoveduje kajenje na javnih prostorih. 

 2007 – Zakon o zdravilstvu (ZZdrav, Ur. l. RS, št. 94/07 in 87/11): natančno opredeli 

zdravilstvo in alternativno medicino ter njun status v zdravstvu. 

 2008 – Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP, Ur. l. RS, št. 15/08 in 55/17): natančno določa 

pravice pacienta in njihovo implementacijo. 

 2008 – Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr, Ur. l. RS, št. 77/08 in 46/15 – odl. US): določa 

pravno podlago za uveljavitev narodnega programa za duševno zdravje in določa pravice 

duševnih bolnikov. 

 2010 – Državni program za obvladovanje raka (DPOR) (Ministrstvo za zdravje 2010a): 

določa konstruktivne načrte za preprečevanje raka v Sloveniji med letoma 2010 in 2015. 

 2012 – Združitev regionalnih inštitutov za javno zdravstvo in ustanovitev NIJZ. 

 2015 – Ustanovitev centra za zdravstveno informatiko: premik dejavnosti s področja 

eZdravja iz Ministrstva za zdravstvo v lasten center znotraj NIJZ. 

 2016 – Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 (ReNPZV16-25, 

Ur. l. RS, št. 25/16) »Skupaj za družbo zdravja«: nov strateški načrt, ki postavlja smernice 

za razvoj zdravstva do leta 2025. 

2.3.5 Vpliv reform na zdravstveni sistem 

Vse reforme so vplivale na zdravstveni sistem v specifičnih vejah. Po našem mnenju sta med 

najbolj omembe vrednimi Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA 2003) in Zakon o 

omejevanju porabe tobačnih izdelkov (ZOUTPI 2007). Ti dve reformi sta izredno pomembni 

na območju Slovenije, saj je Slovenija na področju omejevanja izpostavljenosti škodljivim 

dejavnikom, med katere sodita prekomerno zauživanje alkohola in tobačnih izdelkov, relativno 

globoko pod povprečjem EU (EC 2017a). 

Prav tako se lahko osredotočimo na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ 2005). Ta zakon se namreč v 

veliki meri nanaša na zavarovalnice v zasebni lasti, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno 

zavarovanje. Eden izmed glavnih namenov tega zakona je omejiti stroške posameznikov pri 

uporabi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, saj so zavarovalnice dolžne pošiljati 

četrtletna poročila o stroških zdravljenja zavarovancev. Ministrstvo za zdravje nato ta poročila 

primerja in določi povprečje in podporo, ki jo mora posamezna zavarovalnica prejeti, da se v 

čim večji meri poenoti z uspešnostjo ostalih zavarovalnic (Albrecht idr. 2016). 
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Med zanimivosti reform spada tudi predlog zdravstvene reforme iz leta 2003 (Ministrstvo za 

zdravje 2003). V tem predlogu je Ministrstvo za zdravje priporočilo ukinitev dopolnilnega 

zdravstvenega zavarovanja, saj naj bi predstavljalo previsok strošek za gospodinjstva z nižjimi 

prihodki. Namesto dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja naj bi se povišalo plačilo 

obveznega zdravstvenega zavarovanja in posledično krilo vse stroške, ki so sicer vključeni v 

dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Predlog spremembe je bil med prebivalstvom pozitivno 

sprejet, a je naletel na preveč ovir in nasprotovanj delničarjev in ekonomistov, kot tudi 

Ministrstva za finance. Reforma naj bi namreč premočno negativno vplivala na že tako omejena 

javna sredstva in posledično poslabšala ekonomski položaj Slovenije na globalnem trgu. 

Predlog je bil zaradi tega zavržen (Albrecht idr. 2016). 

Leta 2012 je bil ustanovljen Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ b. l.). S takšno 

centralizacijo prej lokalno razdeljenih inštitutov naj bi izboljšal upravljanje in organizacijo 

finančnih sredstev.  

Z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo 

zdravja« (Ministrstvo za zdravje 2016b) država izpolnjuje zavezo o sprejetju nacionalnega 

plana zdravstvenega varstva, ki vključuje strategijo razvoja zdravstvenega varstva z namenom, 

vizijo in poslanstvom, načeli, cilji, prednostnimi razvojnimi področji, skratka ključnimi 

elementi strateškega načrtovanja. V skladu z zakonom so v dokumentu predstavljene podlage 

za razvoj zdravstvenih dejavnosti na posameznih ravneh, vključno z izobraževanjem in 

izpopolnjevanjem kadrov, opredeljene so prednostne naloge (dejavnosti in ukrepi), ki jih 

načrtujejo za predvideno obdobje, in podlage za razvoj sistema zdravstvenega zavarovanja 

(Ministrstvo za zdravje 2016b). 

2.4 Nizozemski zdravstveni sistem 

Nizozemski zdravstveni sistem velja za enega izmed najbolj uspešnih v EU. Prav tako je tudi 

eden izmed najbolj finančno zahtevnih. Leta 2013 je Nizozemska za zdravstvo porabila 12,9 % 

letnega BDP-ja (Kroneman idr. 2016). V istem letu je Slovenija porabila 9,2 % letnega BDP-ja 

(Albrecht idr. 2016). Nizozemski zdravstveni sistem je osredotočen na tri točke, in sicer na 

kakovost ter geografsko in cenovno dosegljivost (EC 2017b). Leta 2006 sta bili z Zakonom o 

zdravstvenem zavarovanju (Zorgverzekeringswet, ZVW 2006), ločeni veji javnega obveznega 

in zasebnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja poenoteni, kar bomo natančneje opisali 

v nadaljevanju.  

2.4.1 Značilnosti nizozemskega zdravstvenega sistema 

Trenutno zdravstveno zavarovanje za razliko od slovenskega ne temelji na dvojnem sistemu 

javnega obveznega zdravstvenega zavarovanja in zasebnega dopolnilnega zdravstvenega 

zavarovanja. Obvezno zdravstveno zavarovanje na Nizozemskem ni v državni lasti, temveč 
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lahko državljani primerjajo ponudbe pri zasebnih zavarovalnicah. Reforma iz leta 2006 je 

združila javno in zasebno zavarovanje v enotno socialno zavarovanje in uvedla urejeno 

konkurenco kot gonilni mehanizem sistema zdravstvenega varstva.  

Državljani imajo možnost enkrat letno menjati zavarovalnico, če se jim ponudba ne zdi ugodna, 

hkrati pa so te zavarovalnice dolžne sprejeti naročilo zavarovanja ne glede na trenutno 

zdravstveno stanje ali potencialna tveganja te osebe. Tako se je vlada umaknila iz neposrednega 

upravljanja in prepustila večjo svobodo zavarovalnicam, ki pa morajo vseeno upoštevati 

zahteve, določene v Zakonu o zdravstvenem zavarovanju (Zorgverzekeringswet, ZVW 2006), 

kot tudi zahteve vlade glede ugodnosti, ki jih vključuje obvezno zdravstveno zavarovanje. 

Vlada deli nasvete glede sprememb prejema od neodvisne avtoritete, nizozemskega Narodnega 

inštituta za zdravstvo (Zorginstituut Nederland) (Ministry of Public Health, Welfare and Sport 

2016). Ker so vsi podatki o delovanju, uspešnosti in stroških posamezne zavarovalnice v 

zasebni lasti javno dostopni, so zavarovalnice prav tako osredotočene na konkurenčnost in 

redno prilagajanje ugodnosti cen in kakovostnih zdravstvenih storitev.  

Slika 2 grafično ponazarja odnose med vlado in javnimi ter zasebnimi inštituti zdravstva v 

nizozemskem zdravstvenem sistemu. Namen slike je prikazati organizacijsko strukturo 

zdravstvenega sistema na Nizozemskem, ki je v nadaljevanju tudi natančno opisana. 

Tradicija samoregulacije, zasebnega zagotavljanja storitev in financiranja prek sistema 

socialnega zdravstvenega zavarovanja je ustvarila zdravstveni sektor, v katerem prevladujejo 

številni medsebojno odvisni akterji z različnim ozadjem. Za uspešnost zdravstvenega sistema 

je še vedno odgovorna država, ki odloča v soodvisnosti z ostalimi udeleženci v sistemu. Vlada 

ima še vedno pomembno vlogo pri razvoju in izvajanju zdravstvene politike. Velik vpliv ima 

na razvoj stroškov v zdravstvenem sektorju, pomembno vlogo tudi pri oblikovanju zdravstvene 

politike. Svetovalni organi in raziskovalni inštituti igrajo vmesno vlogo z nudenjem poročil. 

Dejanski akterji na trgu so zdravstvene zavarovalnice, zavarovanci in izvajalci zdravstvenih 

storitev, ki delujejo na treh trgih – zavarovalni trg, trg zdravstvene oskrbe in trg zdravstvene 

nabave. Na trgu zdravstvenih zavarovanj zdravstvene zavarovalnice ponujajo osnovni paket 

zavarovanja, ki je obvezen za vse državljane. Na zdravstvenem zavarovalnem trgu se lahko 

zavarovalnice pogajajo s ponudniki zdravstvenih storitev o ceni, količini in kakovosti oskrbe. 

Vsebina paketa osnovnega zdravstvenega zavarovanja je določena, vendar lahko zavarovalnice 

konkurirajo glede cene polic in kakovosti ponujene oskrbe, upoštevajoč obveznost sprejemanja 

prosilcev in prepoved razlikovanja premij.  
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Slika 2: Odnos med nizozemskimi zdravstvenimi in vladnimi ustanovami 

Vir: Kroneman idr. 2016. 

Zavarovalnice imajo svobodo pri vsebini prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga 

ponujajo. Pogajanja o ceni in kakovosti urejajo nadzorni organi in se uvajajo postopoma. 

Ponudniki lahko tekmujejo za paciente tako, da nudijo kakovostno oskrbo, in zavarovalnice 

tako, da ponujajo privlačne ureditve oskrbe. Nizozemsko zdravstveno vodstvo je zadolženo za 

spremljanje pravilnega delovanja zdravstvenih trgov. 
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Nizozemski sistem zdravstvenega varstva je strukturiran na več ravneh. Javno zdravje 

zagotavljajo službe za medicino dela, ustanove za zdravstveno varstvo mladih in občinske 

zdravstvene službe. Primarna zdravstvena oskrba obsega široko paleto osebnih kurativnih in 

preventivnih storitev, katere jedro je splošna praksa, v kateri imajo zdravniki položaj vratarja. 

V splošnih in univerzitetnih bolnišnicah zdravstveni strokovnjaki zagotavljajo bolnišnično in 

ambulantno specialistično oskrbo. Dolgotrajna oskrba je lahko institucionalna, v domovih za 

ostarele ali v domači oskrbi. 

Primarne odgovornosti za zdravje in zdravstveno varstvo so v pristojnosti Ministrstva za 

zdravje, socialno podporo in šport. Te odgovornosti pa se vedno bolj delijo z lokalnimi 

oblastmi.  

Ministrstvo za finance je neposredno odgovorno za zdravstveno varstvo prek davčne in carinske 

uprave, ki ne prispeva le prispevkov za socialno zdravstveno zavarovanje prek delodajalcev, 

temveč izplača tudi tako imenovani dodatek za zdravstveno varstvo. Gre za davčno subvencijo, 

uvedeno z reformo iz leta 2006, ki je namenjena skupinam z nižjimi dohodki. 

Ministrstvo za socialne zadeve in zaposlovanje je med drugim odgovorno za sisteme socialne 

varnosti, povezane z zdravjem, ki pokrivajo dajatve za bolezen in invalidnost. Ti so zunaj 

sistema zdravstvenega zavarovanja in se financirajo s prispevki, ki jih skupaj plačujejo 

delodajalci in zaposleni.  

Zdravstveni inšpektorat je neodvisen od Ministrstva za zdravje, socialne zadeve in šport pri 

nadzoru kakovosti in dostopnosti zdravstvenega varstva. Inšpektorat izvaja zakonske predpise 

o javnem zdravju, preiskuje nesreče in pritožbe v zvezi z zdravstvenim varstvom in sprejema 

ustrezne ukrepe.  

Nizozemska zdravstvena služba (v nadaljevanju NZA) je neodvisna služba, čeprav jo financira 

Ministrstvo za zdravje, socialno varstvo in šport. Na splošno NZA nadzira temeljna načela 

Zakona o zdravstvenem zavarovanju, in sicer obveznost zavarovalnic, da sprejmejo vse prosilce 

in ponudijo ustrezno oskrbo ter spoštujejo prepoved razlikovanja zavarovalnih premij. 

Organ za varstvo potrošnikov in trgov ima nalogo uveljavitve poštene konkurence v vseh 

sektorjih nizozemskega gospodarstva. V tej vlogi nadzoruje tudi zdravstvene zavarovalnice in 

izvajalce zdravstvenih storitev.  

Svetovalni organi svetujejo vladi na zahtevo in na lastno pobudo o znanstvenem stanju na 

področju medicine, zdravstva, javnega zdravja in varstva okolja. Svet financira vlada in ga 

sestavlja približno 170 članov iz različnih disciplin, ki pokrivajo šest osrednjih področij.  

Na trgu prevladujejo zavarovalnice, trenutno jih je devet, ki delujejo na nepridobitni osnovi. 

Krovna organizacija zdravstvenih zavarovalnic je nizozemska zdravstvena zavarovalnica. V 

letu 2014 je bilo 26 zdravstvenih zavarovalnic, razvrščenih v devet poslovnih skupin. Štiri 
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največje družbe so imele tržni delež med 13 % in 32 %, skupaj so omenjene štiri družbe 

pokrivale 90 % trga zdravstvenih zavarovanj. 

2.4.2 Razvoj zdravstvenega sistema 

Zdravstveni sistem se je na Nizozemskem začel uveljavljati v prvi polovici 19. stoletja. 

Dejanska vključitev vlade v upravljanje zdravstvenega varstva pa se je začela leta 1912 s 

sprejetjem Zakona o bolezni (Ziektewet 1913). Zakon sam ni bil v celoti uveljavljen zaradi 

začetka 1. svetovne vojne, ko je Nemčija zavzela nizozemsko ozemlje in posledično uveljavila 

lastno zakonodajo, ki je temeljila na Bismarckovem zdravstvenem modelu, podobnem kot v 

Sloveniji. Ta zdravstveni model je, kot omenjeno v prejšnjih poglavjih, vključeval zdravstveno 

zavarovanje za zaposlene in zagotavljal zdravstveno varstvo vsem zaposlenim, ki si niso bili 

sposobni privoščiti zavarovanja pri zasebnih zavarovalnicah. Zavarovanje je vključevalo tudi 

družinske člane omenjenih zaposlenih (Kroneman idr. 2016).  

Bismarckov zdravstveni model je ostal v veliki meri nespremenjen do leta 1966, ko je 

nizozemska vlada sprejela nov Zakon o bolezenskem skladu (Ziekenfondswet, ZFW 1966). 

Novi zakon (ZFW 1966) je še vedno vključeval obvezno, dodatno in zasebno zdravstveno 

zavarovanje, a je po novem vključeval tudi kritje stroškov zdravljenja za resne bolezenske 

težave. Omenjeni sistem se je obdržal skozi celotno 20. stoletje brez večjih reform, vendar se 

je po letu 1970 zaradi vse višjih stroškov zdravstva pri nizozemskih državljanih pričelo 

povečevati povpraševanje po enotni zdravstveni reformi, ki bi zagotavljala poenoteno obvezno 

zdravstveno zavarovanje za celotno prebivalstvo. Kljub povečanemu povpraševanju pa do 

bistvene zdravstvene reforme ni prišlo vse do leta 2006, ko je nizozemska vlada sprejela Zakon 

o zdravstvenem zavarovanju (ZVW 2006), predlagan leta 2004. Ta zakon je prenesel obvezno 

zdravstveno zavarovanje iz državnih institucij na zasebne zavarovalnice. S to reformo so začeli 

naraščati stroški zdravstva, a hkrati je bila prebivalstvu omogočena povečana izbira, pa tudi 

večja transparentnost stroškov zdravstva (Kroneman idr. 2016).  

2.4.3 Finančna sredstva 

Večino storitev zdravstvenega sektorja (72 %) se financira iz obveznih premij in prispevkov 

nizozemskih državljanov. Del tega denarja se nameni financiranju kurativnega zdravstva, drugi 

del pa se nameni dolgotrajni zdravstveni oskrbi oseb, ki potrebujejo oskrbo in nadzor 24 ur na 

dan. Vsi prebivalci, starejši od 18 let, morajo plačevati mesečno premijo zavarovalnici po lastni 

izbiri. S to premijo si zagotovijo obvezno zdravstveno zavarovanje. Prav tako je leta 2018 za 

vse prebivalce, starejše od 18 let, uveljavljen odbitek v vrednosti 385 EUR. Dokler vsota 

stroškov zdravljenja – ne vključujoč zakonsko določenih izjem, kot je obisk splošnega 

zdravnika in materinska oskrba – v letu ne doseže te vrednosti, jo je zavarovanec dolžan 

plačevati iz lastnega žepa. Ko je ta vrednost presežena, stopi v veljavo osnovno zdravstveno 
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zavarovanje, ki krije vse nadaljnje v zavarovanje vključene stroške (Ministry of Public Health, 

Welfare and Sport 2016). 

13 % odstotkov zdravstvenih stroškov je kritih iz plačil iz žepa in prostovoljnega zdravstvenega 

zavarovanja. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje je še vedno na voljo vsem državljanom in 

ga uporabljajo za pomoč pri kritju stroškov tistih, ki niso vključeni v obvezno zdravstveno 

zavarovanje (Kroneman idr. 2016).  

Vlada krije 13 % stroškov zdravstva. Denar pridobi iz osnovnega davka in zdravstvenega 

dodatka ekonomsko dejavnih državljanov. Večina teh finančnih sredstev je namenjenih kritju 

stroškov zdravstva oseb, mlajših od 18 let, in oseb v ekonomski stiski, preostanek pa se nameni 

promociji zdravega življenja in izobraževanju zdravstvenega in zobozdravstvenega osebja 

(Kroneman idr. 2016).  

V letu 2015 se je delež davkov financirane oskrbe bistveno povečal v primerjavi s prejšnjimi 

leti, saj je bil del dolgotrajne oskrbe in oskrbe mladih prenesen na občine. Prispevki 

delodajalcev, ki so odvisni od dohodka po Zakonu o zdravstvenem zavarovanju, pobira davčni 

urad, ki pobira prispevke od plače posameznika in davke na izplačane plače. Prispevke in davke 

delodajalec plača neposredno davčnemu uradu. Leta 2015 je bil prispevek odvisen od dohodka, 

znašal je 6,95 % dohodka (z zgornjo mejo 3.573 EUR na leto) za zaposlene in prejemnike 

socialne varnosti. Za samozaposlene osebe je prispevek v letu 2015 znašal 4,85 % dohodka (z 

zgornjo mejo 2.494 EUR na leto). Po zbiranju vseh prispevkov davčni urad zbrana sredstva 

prenese na sklad za zdravstveno zavarovanje, iz katerega se denar dodeli po prilagoditvi 

tveganja zdravstvenim zavarovalnicam (Kroneman idr. 2016). 

Ministrstvo za zdravje je ocenilo, da znaša povprečna premija v letu 2015 približno 1.211 EUR. 

Leta 2015 se je premija gibala med 990 in 1.300 EUR. Za otroke, mlajše od 18 let, krije premijo 

vlada s prispevkom iz splošnih prihodkov v sklad zdravstvenega zavarovanja. Za kritje 

stroškov, ki izhajajo iz Zakona o dolgotrajni oskrbi, se na plače državljanov obračuna prispevek 

v višini 9,65 %, največ pa 3.241 EUR na leto (2016). Ta prispevek pobira davčni urad. Prihodki 

se prenesejo v Sklad za dolgotrajno oskrbo, ki ga upravlja nizozemski zavod za zdravstveno 

varstvo (Kroneman idr. 2016). 

Ministrstvo za zdravje odloča o državnem proračunu za zdravstveno varstvo. Proračun za 

zdravstveno varstvo navaja najvišje dovoljene izdatke za zdravstveno varstvo. Minister tudi 

odloča o proračunu za decentralizirano zdravstveno oskrbo na ravni občine in oskrbo na domu. 

Občinski proračun se vplača v občinski sklad. Proračun tega sklada se dodeljuje občinam na 

podlagi določenih kazalnikov, kot so število državljanov, fizična velikost občine in število 

upravičencev do socialne varnosti (Kroneman idr. 2016). 

Osnovno zdravstveno zavarovanje po Zakonu o zdravstvenem zavarovanju (ZVW) upravljajo 

zasebne zdravstvene zavarovalnice. Te zavarovalnice se financirajo iz premij, ki jih prejmejo 
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neposredno od zavarovancev, in prispevka iz sklada za zdravstveno zavarovanje, ki združuje 

prispevke delodajalcev, odvisnih od dohodka (ki jih pobira davčni urad) in državne prispevke 

(na primer za kritje potreb otrok, mlajših od 18 let). Dodeljevanje sredstev med zdravstvenimi 

zavarovalnicami temelji na profilu zdravstvenega tveganja njihovega zavarovanega 

prebivalstva. Sklad zdravstvenega zavarovanja in prilagoditev tveganja upravlja Nacionalni 

zdravstveni zavod. Prilagoditev tveganja je orodje, ki ga vlada uporablja za preprečevanje izbire 

tveganj pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega zavarovanja in za spodbujanje poštene 

konkurence. Zdravstvene zavarovalnice ne smejo spreminjati premije zaradi zdravstvenih 

tveganj in so dolžne sprejeti vsako osebo, ki zaprosi za zavarovanje. Prilagoditev tveganja 

pomeni, da zdravstvene zavarovalnice prejemajo finančno nadomestilo za zavarovane osebe z 

neugodnimi profili tveganja, na primer za starejše, kronično bolne itd. (Kroneman idr. 2016).  

Dolgotrajna oskrba se financira iz prispevkov, odvisnih od dohodka, ki jih davčni urad pobira 

od nizozemskih rezidentov prek delodajalcev. Poleg tega morajo posamezniki, ki prejemajo 

dolgotrajno oskrbo, deliti stroške. Skupni znesek delitve stroškov je odvisen od dohodka 

posameznika in ga pobira Centralni upravni urad (CAK). Oba vira financiranja sta združena v 

Sklad za dolgoročno oskrbo, ki ga upravlja Nacionalni zavod za zdravstveno varstvo. Centralni 

upravni urad (CAK) nato odloča o plačilnem nalogu uradov za oskrbo. Ti regionalni uradi imajo 

zakonsko odgovornost, da kupijo oskrbo pacientov, ki izpolnjujejo pogoje, na podlagi 

intenzivnosti oskrbe, ki jo potrebujejo njihovi klienti, kot jo ocenjuje Center za oceno potreb 

(CIZ). Službe za oskrbo organizira prevladujoča zdravstvena zavarovalnica v določeni regiji, 

vendar ta dejavnost ne prispeva k dobičku ali izgubi zdravstvene zavarovalnice (Kroneman idr. 

2016). 

2.4.4 Zdravstvene reforme 

Najpomembnejša reforma – Zakon o zdravstvenem zavarovanju (ZVW 2006) – je bila na 

Nizozemskem uvedena leta 2006. Cilj te reforme je bila decentralizacija in privatizacija 

zdravstva. Posledično so tudi vse nadaljnje reforme temeljile na decentralizaciji in 

zmanjševanju obsega upravljanja centralne vlade. Spodaj so naštete največje reforme, uvedene 

od leta 2006:  

 2006 – Zakon o zdravstvenem zavarovanju (ZVW 2006): poglavitna reforma, ki je 

omogočila poenotenje obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in 

decentralizirala zdravstveni sistem izven vladnega nadzora. 

 2007 – Zakon o socialni podpori (Wet maatschappelijke ondersteuning, WMO 2006): zakon 

je predstavil začetek decentralizacije dolgotrajne oskrbe bolnikov. 

 2014 – Reforma mentalnega zdravstva (Kroneman idr. 2016): reformacija mentalnega 

zdravstva je bila namenjena zmanjšanju stroškov zdravljenja preko osredotočenosti na 

splošnega zdravnika kot bistveno osebo pri mentalni oskrbi. 



 

35 

 2015 – Zakon o dolgotrajni oskrbi (Wet langdurige zorg, WLZ 2015): reformacija finančnih 

sredstev pri dolgotrajni oskrbi kot posledica vse višjih stroškov zaradi vse večje starosti 

prebivalstva. 

 2015 – Reforma psihosocialne oskrbe mladostnikov (WHO 2017): decentralizacija 

finančnih sredstev. Namesto centralne vlade za porazdelitev financ pri psihosocialni vzgoji 

mladostnikov in pomoči staršem skrbi lokalna občina z boljšim vpogledom v optimalno 

porazdelitev danega kapitala. 

2.4.5 Vpliv reform na zdravstveni sistem 

Po prvotnih raziskavah so bile zdravstvene reforme na Nizozemskem uspešno izvedene in so 

pozitivno vplivale na uspešnost zdravstva. Zakon o zdravstvenem zavarovanju (ZVW 2006) iz 

leta 2006 je omogočil večjo svobodo pri izbiri obveznega zdravstvenega zavarovanja in 

preglednost porabe stroškov zdravstva na strani zavarovalnic v zasebni lasti. Kljub večji 

svobodi pri izbiri zavarovalnice pa prebivalci to pravico redko izkoristijo. Skoraj polovica 

(48 %) nizozemskega prebivalstva namreč nima potrebnega znanja, motivacije ali samozavesti 

za zamenjavo ponudnika zdravstvenega zavarovanja (Kroneman idr. 2016). Kljub temu 

reforma sama po sebi deluje uspešno in zavarovalnice vseeno tekmujejo med seboj za najbolj 

konkurenčno ponudbo. 

Reforma mentalnega zdravstva je bila tudi uspešna. Cilj reforme je bil, da je splošni zdravnik 

prva oseba, ki poskuša ponuditi pacientu oskrbo za mentalne težave, in če to ni uspešno, 

pacienta šele nato preusmeri v specializirano institucijo. Reforma je bila uspešna in količina 

pacientov v specializiranih mentalnih ustanovah se je zmanjšala, količina pacientov pri splošnih 

zdravnikih pa se je povečala. Slika 3 prikazuje prenos finančne odgovornosti z nizozemsko 

reformo iz leta 2015 in je v nadaljevanju tudi opisana. 

Do leta 2015 je bila dolgotrajna oskrba financirana na osnovi Zakona o izrednih medicinskih 

stroških (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, AWBZ 1968), predstavljenega leta 1968. Ta 

zakon je upošteval kritje vsakršne dolgotrajne oskrbe in oskrbe na domu. Zaradi vse višje 

starosti prebivalstva so stroški iz leta v leto naraščali in leta 2014 so stroški dolgotrajne oskrbe 

predstavljali kar 29 % celotnih zdravstvenih stroškov. Posledično je bila leta 2015 uvedena 

reforma, ki je porazdelila stroške zdravstva, vključenega v ta zakon, med tri že obstoječe zakone 

in enega novega. V primerih, ko življenje doma za osebo ni več mogoče, je oskrba možna in jo 

krije lokalna vlada, ki prejema finančna sredstva glede na novi Zakon o dolgotrajni oskrbi (Wet 

langdurige zorg, WLZ 2015). Za oskrbo na domu so dolžne skrbeti zavarovalnice skladno z 

Zakonom o zdravstvenem zavarovanju (Zorgverzekeringswet, ZVW 2006). Večina 

odgovornosti za oskrbe, ki zapadejo pod socialno varstvo, je bila prenesena na lokalno vlado z 

Zakonom o socialnem varstvu (Wet maatschappelijke ondersteuning, WMO 2006). Preventivna 

in mentalna oskrba otrok in mladostnikov je bila prenesena na reformirani Zakon o 

mladostnikih (Jeugdwet 2015) (Kroneman idr. 2016).  
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Slika 3: Prenos finančne odgovornosti z nizozemsko reformo leta 2015 

Vir: Kroneman idr. 2016. 

Uspešnost in posledice te reforme še niso popolnoma razvidne zaradi relativno novega sprejetja 

zakona in drastičnih sprememb glede na prejšnjo zakonodajo, kar je upočasnilo integracijo 

novega zakona; zakon tudi ni bil pozitivno sprejet med prebivalstvom in v določenih političnih 

strankah. Glavni cilj reforme je bil zmanjšati stroške oskrbe, ker pa bomo v empiričnem delu 

zaradi omejene dostopnosti podatkov obravnavali statistične podatke le do leta 2017, vpliv te 

reforme najverjetneje ne bo v celoti razviden. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

Namen empiričnega dela je bil identificirati dejavnike, ki vplivajo na ekonomsko uspešnost 

zdravstvenega sistema, ter primerjati slovenski in nizozemski zdravstveni sistem z namenom 

identifikacije dejavnikov, ki predstavljajo potencialno izboljšavo slovenskega zdravstvenega 

sistema. V nalogi smo postavili in se osredotočili na tri glavne hipoteze in 15 podhipotez.  

Pri iskanju odgovorov na zastavljene hipoteze smo uporabili različne analitične metode, kot sta 

bivariatna linearna regresija, multipla regresijska analiza in opisna statistika. Analiza je bila 

izvedena na sekundarnih, javno dostopnih podatkih, dostopnih na spletnih straneh različnih 

mednarodnih organizacij. V tem poglavju bomo podrobneje opisali podatke in v raziskavi 

uporabljene metode ter podali izide analize. 

3.1 Metodologija 

Natančni opisi v raziskavi uporabljenih podatkov in opisi metod za doseganje ciljev so podani 

v nadaljevanju.  

Uporabljeni podatki 

Podatke za primerjavo med zdravstvom v Sloveniji in na Nizozemskem smo pridobivali 

predvsem od mednarodnih organizacij, saj te podajajo enake smernice za zbiranje in 

procesiranje podatkov v obeh državah, kar zagotavlja primerljivost pridobljenih informacij. Pri 

tem smo izbirali samo podatke, ki so strokovno podprti in obravnavani kot pravilni in 

nepristranski. 

Dejavnike, ki vplivajo na ekonomsko uspešnost zdravstvenega sistema, smo identificirali s 

pomočjo bivariatne linearne regresije in multiple regresijske analize. Pri tem smo uporabili 

sekundarne, javno dostopne presečne podatke vseh držav članic OECD, zajete v letu 2014 in 

dostopne na spletnih straneh Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD 

2018b), ter podatke na straneh Evropske statistične agencije Eurostat (2018). Uporabili smo 

podatke iz leta 2014, ker so podatki iz kasnejših let pomanjkljivi ter pogosto le približni ali pa 

začasni. Eurostat zagotavlja dve vrsti zdravstvenih podatkov, in sicer administrativne podatke, 

kot so statistični podatki o vzrokih smrti, in podatke, ki so rezultat lastnega poročanja na podlagi 

evropske ankete o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS) ali evropskega osnovnega 

zdravstvenega modula (MEHM) ter ankete o dohodkih in življenjskih razmerah (EU-SILC). 

V tem delu smo identificirali dejavnike, ki povečujejo ekonomsko uspešnost določenega 

zdravstvenega sistema, opredelili razlike med nizozemskim in slovenskim zdravstvenim 

sistemom in identificirali potencialne izboljšave slovenskega zdravstvenega sistema.  
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Analiza je bila izvedena na podatkih o zdravstvenih izdatkih, v katere so vključeni podatki o 

deležu BDP-ja, namenjenem zdravstvu, in o namenski razporeditvi izdatkov, o virih 

zdravstvene oskrbe, zdravstvenem statusu prebivalstva in neizpolnjenih potrebah pacientov 

zaradi previsokih stroškov zdravstvenih storitev, prevelikih razdalj in čakalnih vrst.  

S temi kazalniki bomo merili ekonomsko uspešnost zdravstvenega sistema, saj so to kazalniki, 

ki jih spremljajo vse države EU; pridobivata in spremljata jih OECD in Eurostat in so po 

mednarodnih merilih opredeljeni kot dejavniki uspešnosti zdravstvenih sistemov.  

Iz literature je mogoče zaznati, da zdravstveni izdatki in viri zdravstvene oskrbe pomembno 

vplivajo na zdravstveni status prebivalstva in na neizpolnjene potrebe pacientov. V Resoluciji 

o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 (Ministrstvo za zdravje 2016b) 

navajajo podaljševanje čakalnih dob v času krize, hkrati pa navajajo, da obstoječi kadrovski viri 

niso zadostni tako na nacionalni ravni kot tudi na ravni bolnišnic in drugih zdravstvenih 

organizacij. Prav tako v Nadgradnji zdravstvenega sistema do leta 2020 (Ministrstvo za zdravje 

2011) kot ključne izzive za doseganje in sledenje osnovnim načelom nadgradnje zdravstvenega 

sistema navajajo:  

 preventivo in promocijo zdravja,  

 finančno vzdržnost zagotavljanja zdravstvenega varstva, 

 učinkovito upravljanje z javnimi sredstvi ter ločitev javnega in zasebnega, 

 s potrebami državljanov usklajeno vlaganje v človeške vire in zdravstvene tehnologije, 

 optimizacijo pretoka podatkov in informacij ter analiz.  

V obrazložitev predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2019 se cilji nanašajo na cilje, 

navedene v Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 (Ministrstvo za 

zdravje 2016b). Ukrepi bodo usmerjeni v sistem financiranja ter v sistem optimizacije 

zdravstvene oskrbe ter v vzpostavitev integriranega sistema dolgotrajne oskrbe. Navajajo, da 

bo financiranje zdravstvenega varstva težilo k dopolnitvam in spremembam sistema 

financiranja zdravstvenega varstva glede na dohodkovne možnosti posameznika ob načelu 

vzajemnosti in solidarnosti. Med drugim omenjajo tudi uvajanje in razširitve novih oblik 

socialno-zdravstvenih pravic kot posledico neizbežnih demografskih trendov ter 

prestrukturiranja dodatnega in dopolnilnega zavarovanja. Usmeritve optimizacije zdravstvene 

oskrbe se nanašajo na izgradnjo mreže zdravstvenih storitev glede na potrebe prebivalcev po 

načelu integrirane obravnave ter na opolnomočenje vodstev zdravstvenih ustanov v smislu 

podjetniškega upravljanja javnih storitev brez elementov profitnega delovanja. Kakovost in 

zvišanje standardov s pomočjo uvajanja kliničnih poti obravnave pacientov so osrednja točka 

povezovanja različnih ravni zdravstvene obravnave. Glede na izrazito potrebo po vzdržnosti bo 

poudarek na razvoju primarnega zdravstvenega varstva, ki bo osnovan na mreži zdravstvenih 

izvajalcev ob hkratnem razvojno koordiniranem in regijsko naravnanem sekundarnem 

delovanju kliničnih strokovnih področij. Ministrstvo bo v prihajajočem obdobju posebno skrb 

namenilo izvedbi najbolj kritičnih investicijskih projektov, ki jih zahtevajo potrebe pacientov 
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ter dotrajanost, nezadostnost in zastarelost obstoječih kapacitet. Aktivnosti bodo usmerjene tudi 

v zagotavljanje medicinske opreme kot podpori izvajanju zdravstvenih storitev in sledenju 

najsodobnejšim smernicam v medicini (Ministrstvo za finance b. l.).  

Ker iz navedenega lahko sklepamo, da zdravstveni izdatki kot tudi viri zdravstvene oskrbe 

vplivajo na uspešnost zdravstvenega sistema, so bili ti podatki obravnavani kot neodvisne 

spremenljivke. Pri tem se zavedamo, da financiranje lahko močno vpliva na vire zdravstvene 

oskrbe, vendar jih kljub temu želimo vključiti v našo analizo z namenom natančnejše 

identifikacije dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost zdravstvenega sistema. V nadaljevanju je 

podana podrobnejša razčlenitev uporabljenih podatkov. 

Zdravstveni izdatki in viri zdravstvene oskrbe:  

 delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu; 

 namenska razporeditev izdatkov: 

 kurativna in rehabilitacijska oskrba,  

 dolgotrajna zdravstvena oskrba,  

 preventivno zdravstvo, 

 diagnostične storitve: 

 število MRI naprav na milijon prebivalcev,  

 število CT naprav na milijon prebivalcev,  

 število PET naprav na milijon prebivalcev,  

 število mamografov naprav na milijon prebivalcev, 

 radiacijska oprema na milijon prebivalcev; 

 viri zdravstvene oskrbe: 

 število zdravnikov na tisoč prebivalcev, 

 število medicinskih sester na tisoč prebivalcev, 

 število bolnišnic na tisoč prebivalcev, 

 število bolnišničnih postelj na tisoč prebivalcev, 

 število medicinskih naprav na tisoč prebivalcev. 

Zdravstveni status in neizpolnjene potrebe pacientov: 

 zdravstven status: 

 umrljivost, 

 umljivost novorojenčkov, 

 umrljivost zaradi raka, 

 prisotnost dejavnikov tveganja:  

 kajenje,  

 pitje alkohola,  

 prekomerna telesna teža; 
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 neizpolnjene potrebe pacientov zaradi: 

 previsokih stroškov, 

 prevelikih razdalj, 

 čakalnih list. 

Vir vseh zajetih podatkov, ki ne vključuje neizpolnjenih potreb pacientov, je podatkovna baza 

OECD, podatki o neizpolnjenih potrebah pacientov pa izvirajo iz podatkovne baze Eurostat.  

Metoda analize 

Prvi sklop je teoretične narave. V njem smo se osredotočili predvsem na izpolnitev prvih treh 

zastavljenih ciljev, torej na opredelitev in analizo slovenskega ter nizozemskega zdravstvenega 

sistema in njunega razvoja, obenem pa smo v njem podali tudi teoretične koncepte zdravstvenih 

sistemov ter merila njihove ekonomske uspešnosti. Osrednje metodološko orodje, ki smo ga 

uporabili v tem sklopu, so bile torej deskriptivne metode. Te vključujejo povzemanje strokovne 

literature s področja zdravstvene ekonomike ter teorije ekonomske učinkovitosti in uspešnosti, 

vsebino slovenske in nizozemske zdravstvene zakonodaje ter merila, po katerih merimo 

učinkovitost in uspešnost zdravstvenega sistema. 

Drugi sklop je empirične narave, v katerem smo identificirali dejavnike, ki povečujejo 

ekonomsko uspešnost določenega zdravstvenega sistema, opredelili razlike med nizozemskim 

in slovenskim zdravstvenim sistemom in identificirali potencialne izboljšave slovenskega 

zdravstvenega sistema.  

Pri tem smo si postavili tri glavne hipoteze: 

 H1: Zdravstveni izdatki in viri zdravstvene oskrbe vplivajo na zdravstveni status 

prebivalstva. 

 H2: Zdravstveni izdatki in viri zdravstvene oskrbe vplivajo na neizpolnjene potrebe 

pacientov.  

 H3: Nizozemski zdravstveni sistem je uspešnejši od slovenskega zdravstvenega sistema. 

Ker pa sta tako namenska razporeditev finančnih sredstev kot tudi viri zdravstvene oskrbe 

močno odvisna od finančnih sredstev, namenjenih zdravstvu, smo najprej s pomočjo bivariatne 

linearne regresije preverili, ali so posamezni pokazatelji uspešnosti zdravstvenega sistema 

odvisni od deleža BDP-ja, namenjenega zdravstvu. Nato smo s pomočjo Pearsonove korelacije 

in multiple regresije preverili še, kateri neodvisni dejavniki vplivajo na posamezne pokazatelje 

uspešnosti. Pri tem smo si pri prvi hipotezi postavili enajst podhipotez, pri drugi pa štiri 

podhipoteze. Podhipoteze so vodile našo analizo ter so bile preverjene po zgoraj opisanem 

postopku. Razdelitev je podana v nadaljevanju. 
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H1: Zdravstveni izdatki in viri zdravstvene oskrbe vplivajo na zdravstveni status prebivalstva. 

 Podhipoteza 1: Umrljivost je povezana z deležem BDP-ja, namenjenega zdravstvu. 

 Podhipoteza 2: Namenska razporeditev izdatkov v zdravstvu ter viri zdravstvene oskrbe 

statistično pomembno vplivajo na umrljivost.  

 Podhipoteza 3: Delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, vpliva na število neonatalnih smrti. 

 Podhipoteza 4: Delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, vpliva na število smrti zaradi raka. 

 Podhipoteza 5: Namenska razporeditev izdatkov v zdravstvu ter viri zdravstvene oskrbe 

statistično pomembno vplivajo na umrljivost zaradi raka. 

 Podhipoteza 6: Delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, vpliva na delež rednih kadilcev. 

 Podhipoteza 7: Namenska razporeditev izdatkov, namenjenih zdravstvu, in viri zdravstvene 

oskrbe pomembno vplivajo na delež rednih kadilcev. 

 Podhipoteza 8: Delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, vpliva na porabo alkohola. 

 Podhipoteza 9: Namenska razporeditev izdatkov, namenjenih zdravstvu, in viri zdravstvene 

oskrbe pomembno vplivajo na porabo alkohola. 

 Podhipoteza 10: Delež BDP-ja vpliva na delež ljudi s prekomerno težo. 

 Podhipoteza 11: Namenska razporeditev izdatkov, namenjenih zdravstvu, in viri 

zdravstvene oskrbe pomembno vplivajo na delež ljudi s prekomerno težo. 

H2: Zdravstveni izdatki in viri zdravstvene oskrbe vplivajo na neizpolnjene potrebe pacientov.  

 Podhipoteza 1: Delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, vpliva na neizpolnjena pričakovanja 

zaradi previsoke cene storitev. 

 Podhipoteza 2: Delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, vpliva na neizpolnjena pričakovanja 

zaradi prevelike razdalje. 

 Podhipoteza 3: Namenska razporeditev izdatkov, namenjenih zdravstvu, in viri zdravstvene 

oskrbe pomembno vplivajo na delež ljudi z neizpolnjenimi pričakovanji zaradi prevelike 

razdalje. 

 Podhipoteza 4: Delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, vpliva na neizpolnjena pričakovanja 

zaradi čakalnih vrst. 

Pri analizi prve in druge hipoteze je bila uporabljena regresijska analiza. Regresijska analiza je 

najpogostejša metoda za analizo odvisnosti med intervalnimi oziroma razmernostnimi 

spremenljivkami. Je metoda za pojasnjevanje in napovedovanje vrednosti odvisnih 

spremenljivk s pomočjo vrednosti neodvisnih spremenljivk. Regresijsko analizo uporabimo 

takrat, kadar se vrednosti pojasnjevane spremenljivke ocenjujejo z vrednostmi ene pojasnjevane 

spremenljivke, to je bivariatna regresija. O bivariatni linearni regresiji govorimo, kadar želimo 

opisati povezanost dveh numeričnih spremenljivk. Opravka imamo torej s pari podatkov. Ko 

pa imamo več pojasnjevalnih spremenljivk, govorimo o multipli regresiji. Multipla regresijska 

analiza omogoča sočasno analizo večjega števila spremenljivk (Kodrič 2018; BenSTAT b. l.). 

Za ti dve metodi smo se odločili, ker smo se z njimi soočili v času študija in sta nam zato bili 
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bližje kot ostale metode. Prav tako smo s temi metodami lahko prišli do rezultatov, ki smo jih 

z našo raziskavo želeli doseči.  

V primeru multiple regresije smo najprej izračunali Pearsonovo korelacijsko matriko, na 

podlagi katere smo identificirali neodvisne spremenljivke, ki so bile močno povezane z 

izbranimi indikatorji uspešnosti zdravstvenega sistema. Izbrane neodvisne spremenljivke so 

bile nato uporabljene pri oblikovanju multiplega regresijskega modela, analiza pa je bila 

izvedena v odprtokodnem R programskem jeziku in prosto dostopnem programu Rstudio. Ta 

predstavlja alternativo IBM-ovemu programu SPSS in je namenjen prav statistični analizi ter 

vizualizaciji podatkov. 

S pomočjo multiple regresijske analize smo tako identificirali dejavnike, ki vplivajo na 

ekonomsko uspešnost zdravstvenega sistema. Te dejavnike smo nato uporabili za primerjavo 

slovenskega in nizozemskega zdravstvenega sistema s pomočjo opisne statistike. 

S tretjo hipotezo smo s pomočjo analize primerjave kazalnikov in z opisno statistiko pogledali, 

v katerem delu je nizozemski zdravstveni sistem uspešnejši od slovenskega zdravstvenega 

sistema. 

Za proučevanje ekonomske učinkovitosti se največkrat uporabljajo metode primerjalne analize 

(Coelli idr. 2005, 6). Prav tako se metoda primerjalne analize zelo pogosto uporablja pri 

merjenju ekonomske uspešnosti izvajalcev zdravstvenih storitev in posledično zdravstvenega 

sistema. Te metode omogočajo izračun oziroma oceno relativne uspešnosti organizacije ali 

zdravstvenega sistema. Pri tovrstnih metodah je treba zagotoviti primerljivost opazovanih enot 

v vzorcu. Osnova primerjave je običajno najboljša organizacija ali izbrana enota znotraj 

opazovanega vzorca, lahko pa je osnova tudi povprečna uspešnost vseh enot v opazovanem 

vzorcu. Pri metodah primerjalne analize gre torej za oceno uspešnosti posamezne opazovane 

enote glede na najboljšo oziroma izbrano organizacijo v opazovanem vzorcu ali pa za oceno 

uspešnosti posamezne opazovane enote glede na povprečje opazovanega vzorca. Med 

najpogosteje uporabljene metode uvrščamo analizo oziroma primerjavo različnih kazalnikov, 

kar smo uporabili za preverjanje tretje hipoteze tudi mi v naši nalogi. Analiza oziroma 

primerjava različnih kazalnikov, ki odražajo uspešnost, je običajno najbolj pogosta in tudi 

najenostavnejša metoda, ki se uporablja znotraj zdravstva. Znotraj zdravstvenega sistema med 

tovrstne kazalnike uvrščamo število zdravnikov na tisoč prebivalcev, število medicinskih sester 

na tisoč prebivalcev, število bolnišnic na tisoč prebivalcev, število bolnišničnih postelj na tisoč 

prebivalcev, število medicinskih naprav na tisoč prebivalcev, pričakovano življenjsko dobo in 

zdrava leta življenja ob rojstvu, umrljivost zaradi vseh vzrokov (rak, promet, samomor), 

umrljivost novorojenčkov, samoporočanje zdravja in invalidnosti, incidenco nalezljivih 

boleznih, HIV/AIDS, incidenco raka, incidenco in prevalenco sladkorne bolezni, prevalenco 

demence, bronhialno astma, poleg navedenih pa še determinante zdravja, ki vključujejo, kajenje 

in alkohol, prekomerno telesno težo in debelost, uživanje sadja in zelenjave, telesno dejavnost, 

indikatorje kakovosti in varnosti, ki vključujejo zdravljenje kroničnih bolezni, akutne 
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obravnave, zadovoljstvo pacientov, zdravljenje raka, zdravljenje nalezljivih bolezni (cepljenje 

otrok, cepljenje influence odraslih), finančne kazalnike, ki vključujejo delež BDP-ja, 

namenjenega zdravstvu, namensko razporeditev izdatkov za kurativno in rehabilitacijsko 

oskrbo, dolgotrajno zdravstveno oskrbo, preventivne storitve, diagnostične storitve, zdravila in 

medicinske tehnične pripomočke itd. 

Izmed zgoraj naštetih kazalnikov smo v naši nalogi za primerjavo slovenskega in nizozemskega 

zdravstvenega sistema izbrali delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, namensko razporeditev 

izdatkov, kot so kurativna in rehabilitacijska oskrba, dolgotrajna zdravstvena oskrba, 

preventivno zdravstvo in diagnostične storitve, število zdravnikov na tisoč prebivalcev, število 

medicinskih sester na tisoč prebivalcev, število bolnišnic na tisoč prebivalcev, število 

bolnišničnih postelj na tisoč prebivalcev, število medicinskih naprav na tisoč prebivalcev, 

umrljivost, umljivost novorojenčkov, umrljivost zaradi raka, prisotnost dejavnikov tveganja, 

kot so kajenje, pitje alkohola, prekomerna telesna teža in neizpolnjene potrebe pacientov zaradi 

previsokih stroškov, prevelikih razdalj in čakalnih list. 

Na podlagi izbranih kazalnikov smo tako za vsak izbrani kazalnik opredelili njegovo vrednost, 

kar v našem primeru odraža uspešnost nizozemskega zdravstvenega sistema. V našem primeru 

nizozemski zdravstveni sistem predstavlja najboljšo enoto znotraj opazovanega vzorca. Te 

vrednosti smo nato primerjali tudi s kazalniki oziroma njihovimi vrednostmi, ki odražajo 

uspešnost slovenskega zdravstvenega sistema.  

3.2 Primerjava zdravstvenega sistema med Slovenijo in Nizozemsko 

Prva in druga hipoteza sta se nanašali na identifikacijo dejavnikov, ki vplivajo na ekonomsko 

uspešnost zdravstvenega sistema skladno z obstoječo literaturo znotraj zdravstvene ekonomike. 

Nanju smo poskušali odgovoriti s pomočjo sekundarnih, javno dostopnih podatkov ter 

bivariatne in multiple regresijske analize. 

3.2.1 Dejavniki, ki vplivajo na ekonomsko uspešnost delovanja zdravstvenega sistema 

Podhipoteza 1: Umrljivost je povezana z deležem BDP-ja, namenjenega zdravstvu. 

Pri raziskavi prve hipoteze smo najprej izvedli bivariatni linearni regresijski model med 

številom smrti na 100.000 prebivalcev ter deležem BDP-ja, namenjenega zdravstvu. Število 

smrti na 100.000 prebivalcev nam je pri tem predstavljalo merilo uspešnosti zdravstvenega 

sistema, bivariatna regresijska analiza pa je bila izvedena na podatkih vseh 36 držav članic 

OECD iz leta 2014. 

Rezultati bivariatne linearne regresijske analize so nam pokazali, da je število smrti negativno 

povezano z deležem BDP-ja, namenjenega zdravstvu (r = –0,52), saj se število smrti na 100.000 
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prebivalcev v povprečju zmanjša za 34,023, če se delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, 

poveča za en odstotek. Povprečna umrljivost po podatkih držav članic OECD znaša 799 smrti 

na 100.000 prebivalcev. Zmerno močno negativno korelacijo med številom smrti in deležem 

BDP-ja, namenjenega zdravstvu, pa potrdi tudi korelacijski koeficient  

(R = –0,521). Na podlagi popravljenega determinacijskega koeficienta (R2 = 0,249) lahko 

ugotovimo, da 27,2 % variacije v številu smrti na 100.000 prebivalcev lahko pojasnimo z 

linearno odvisnostjo od deleža BDP-ja, namenjenega zdravstvu. Izračunana F-statistika 

(F = 11,94, sig = 0,002) nam omogoča sprejetje postavljene hipoteze (glej preglednico 1 izpise 

iz Rstudia v prilogi 7). 

Preglednica 1: Regresijski model – število smrti na 100.000 prebivalcev v odvisnosti od 
deleža BDP-ja, namenjenega zdravstvu 

 
Regresijski 
koeficient B Std. napaka t-statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

(Konstanta) 1097,001 0,000 12,310 0,000 
Delež BDP-ja, namenjenega 
zdravstvu 

–34,023 –0,521 –3,456 0,002 

 Število N 
Korelacijski 

koeficient (R) 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

Regresija 36 –0,521 0,272 11,94 0,002 

Odvisna spremenljivka: Število smrti na 100.000 prebivalcev. 

Vir: lasten izračun na podlagi podatkov OECD 2018b. 

Podhipoteza 2: Namenska razporeditev izdatkov v zdravstvu ter viri zdravstvene oskrbe 

statistično pomembno vplivajo na umrljivost. 

Ker smo s pomočjo bivariatnega linearnega regresijskega modela pokazali, da delež BDP-ja, 

namenjenega zdravstvu, vpliva na število smrti, nas je nadalje zanimalo, ali nam analiza 

namenske razporeditve finančnih sredstev, namenjenih zdravstvu, ter virov zdravstvene oskrbe 

lahko poda boljši vpogled v dejavnike, ki vplivajo na umrljivost. V ta namen smo uporabili 

multiplo regresijsko analizo. 

Regresijska analiza je bila v tem primeru izvedena le na podatkih iz sedemnajstih držav članic 

OECD, saj preostale države niso imele podanih vseh podatkov. Pri gradnji multiregresijskega 

modela smo upoštevali le odvisne spremenljivke, ki so izkazale statistično pomembno 

povezavo s številom smrti na 100.000 prebivalcev, kar smo izračunali s pomočjo Pearsonovega 

korelacijskega koeficienta. Pri oblikovanju modela smo tako kot neodvisne spremenljivke 

uporabili delež BDP-ja, namenjenega kurativni (r = –0,71), dolgotrajni negi (r = –0,58), 

preventivni negi (r = –0,58), številu MRI (r = -0,66) in PET naprav (r = –0,62).  

Iz rezultatov multiplega regresijskega modela je razvidno, da kljub temu, da t-testi izbranih 

neodvisnih spremenljivke ne izražajo statistično pomembnega vpliva na umrljivost, njihova 
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kombinacija predstavlja statistično pomemben model variacije v številu smrti na 100.000 

prebivalcev (F = 5,37, sig = 0,009). Razlog za to so najverjetneje statistično pomembne in 

močne korelacije med izbranimi neodvisnimi spremenljivkami. Izbrani model je zmožen 

pojasniti 57,7 % variacije (R2 = 0,577) v številu smrti na 100.000 prebivalcev. Na podlagi 

rezultatov lahko torej sprejmemo postavljeno hipotezo, vendar se moramo zavedati, da izbrane 

neodvisne spremenljivke izražajo močno medsebojno odvisnost (glej preglednico 2 in izpise iz 

Rstudia v prilogi 8). 

Preglednica 2: Multipli regresijski model – število smrti na 100.000 prebivalcev v 
odvisnosti od virov zdravstvene oskrbe 

 
Regresijski 
koeficient B Std. napaka t-statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

(Konstanta) 1373,495 0,000 10,196 0,000 
Delež BDP-ja namenjenega 
kurativi negi 

–63,125 –0,378 –1,794 0,100 

Delež BDP-ja namenjenega 
dolgotrajni negi 

–43,781 –0,166 –0,845 0,416 

Delež BDP-ja namenjenega 
preventivni negi 

–314,907 –0,122 –0,588 0,568 

Število MRI naprav na 
milijon prebivalcev 

–7,303 –0,267 –1,210 0,252 

Število PET naprav na 
milijon prebivalcev 

–24,596 –0,159 –0,720 0,486 

 Število N 
Korelacijski 
koeficient (R) 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

Regresija 17 0,842 0,577 5,37 0,009 

Odvisna spremenljivka: Število smrti na 100.000 prebivalcev. 

Vir: lasten izračun na podlagi podatkov OECD 2018b. 

Podhipoteza 3: Delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, vpliva na število neonatalnih smrti. 

Nadalje nas je zanimalo, ali delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, vpliva na število 

neonatalnih smrti. V ta namen smo izvedli bivariatni linearni regresijski model med številom 

neonatalnih smrti na tisoč živih rojstev ter deležem BDP-ja, namenjenega zdravstvu. Število 

neonatalnih smrti na tisoč živih rojstev nam je pri tem predstavljalo merilo uspešnosti 

zdravstvenega sistema, bivariatna regresijska analiza pa je bila izvedena na podatkih vseh 36 

držav članic OECD iz leta 2014. 

Rezultati bivariatnega regresijskega modela niso izkazali zadostne statistične moči, saj na 

podlagi t-testa deleža BDP-ja, namenjenega zdravstvu, (t = –1,890, sig = 0,067) in F-statistike 

bivariatnega regresijskega modela (F = 3,57, sig = 0,067) pri izbrani stopnji tveganja α = 0,05 

ne moremo sprejeti hipoteze, da delež BDP-ja vpliva na število neonatalnih smrti (glej 

preglednico 3 in izpise iz Rstudia v prilogi 9). 



 

46 

Preglednica 3: Regresijski model – število neonatalnih smrti na 1000 živih rojstev v 
odvisnosti od deleža BDP-ja, namenjenega zdravstvu 

 
Regresijski 
koeficient B Std. napaka t-statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

(Konstanta) 6,630 0,000 4,581 0,000 
Delež BDP-ja, namenjenega 
zdravstvu 

–0,301 –0,308 –1,890 0,067 

 Število N 
Korelacijski 

koeficient (R) 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

Regresija 36 –0,308 0,095 3,57 0,067 

Odvisna spremenljivka: Število neonatalnih smrti na 1000 živih rojstev. 

Vir: lasten izračun na podlagi podatkov OECD 2018b. 

Podhipoteza 4: Delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, vpliva na število smrti zaradi raka. 

Nadalje nas je zanimalo, ali lahko na podlagi izbranih podatkov potrdimo hipotezo, da delež 

BDP-ja, namenjenega zdravstvu, vpliva na število smrti zaradi raka. V ta namen smo uporabili 

podatke o umrljivosti zaradi raka iz 34 držav članic OECD za leto 2014. Bivariatni linearni 

model ni izkazal zadostne statistične moči, saj na podlagi t-testa deleža BDP-ja, namenjenega 

zdravstvu, (t = –1,651, sig = 0,52) in F-statistike bivariatnega regresijskega modela (F = 0,423, 

sig. = 0,520) pri izbrani stopnji tveganja α = 0,05 ne moremo sprejeti hipoteze 4, da delež BDP-

ja vpliva na število smrti zaradi raka (glej preglednico 4 in izpise iz Rstudia v prilogi 10). 

Preglednica 4: Regresijski model – število smrti zaradi raka na 100.000 prebivalcev v 
odvisnosti od deleža BDP-ja, namenjenega zdravstvu 

 
Regresijski 
koeficient B Std. napaka t-statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

(Konstanta) 216,689 0,000 10,758 0,000 
Delež BDP-ja, namenjenega 
zdravstvu 

–1,442 –0,111 –1,651 0,52 

 Število N 
Korelacijski 

koeficient (R) 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

Regresija 34 –0,111 –0,012 0,423 0,520 

Odvisna spremenljivka: Število smrti zaradi raka na 100.000 prebivalcev. 

Vir: lasten izračun na podlagi podatkov OECD 2018b. 

Podhipoteza 5: Namenska razporeditev izdatkov v zdravstvu ter viri zdravstvene oskrbe 

statistično pomembno vplivajo na umrljivost zaradi raka. 

Kljub temu, da delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, in njegov vpliv na število neonatalnih 

smrti ni imel zadostne pojasnjevalne moči, smo naknadno preverili, ali bi lahko na podlagi 

namenske razdelitve financ v zdravstvu in virov zdravstvene oskrbe našli statistično pomembne 

povezave s številom smrti zaradi raka.  
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Multipla regresijska analiza je bila v tem primeru izvedena le na podatkih iz 17 držav članic 

OECD, saj preostale države niso imele podanih vseh podatkov. Pri gradnji multiregresijskega 

modela smo upoštevali le odvisne spremenljivke, ki so izkazale statistično pomembno 

povezavo s številom smrti zaradi raka na 100.000 prebivalcev, kar smo izračunali s pomočjo 

Pearsonovega korelacijskega koeficienta. Pri oblikovanju modela smo tako kot neodvisne 

spremenljivke uporabili deleže BDP-ja, namenjenega kurativni (r = –0,60) in dolgotrajni negi 

(r = –0,58), število bolnic (r = –0,50) ter število naprav CT (r = –0,53), MRI (r = –0,81), PET 

(r = –0,70), mamografov (r = –0,58) in radiacijske opreme (r = –0,58) na milijon prebivalcev. 

Iz rezultatov multiplega regresijskega modela je ponovno razvidno, da kljub temu, da t-testi 

izbranih neodvisnih spremenljivk ne izražajo statistično pomembnega vpliva na umrljivost 

zaradi raka, njihova kombinacija predstavlja statistično pomemben model variacije v številu 

smrti zaradi raka na 100.000 prebivalcev (F = 5,973, sig = 0,010), kar pripisujemo statistično 

pomembnim in močnim korelacijam med izbranimi neodvisnimi spremenljivkami.  

Preglednica 5: Multipli regresijski model – število smrti zaradi raka na 100.000 
prebivalcev v odvisnosti od virov zdravstvene oskrbe 

 
Regresijski 
koeficient B Std. napaka t-statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

(Konstanta) 287,567 0,000 14,888 0,000 
Delež BDP-ja, namenjenega 
kurativni negi 

–3,548 –0,135 –0,744 0,478 

Delež BDP-ja, namenjenega 
dolgotrajni negi 

–3,103 –0,075 –0,235 0,820 

Bolnice –0,790 –0,417 –1,752 0,118 
Število CT naprav na milijon 
prebivalcev 

0,295 0,121 0,458 0,659 

Število MRI naprav na 
milijon prebivalcev 

–3,332 –0,776 –2,250 0,055 

Število PET naprav na 
milijon prebivalcev 

–5,708 –0,234 –0,999 0,347 

Število mamografov na 
milijon prebivalcev 

1,251 0,475 1,469 0,180 

Radiacijska oprema na 
milijon prebivalcev 

–1,078 –0,153 –0,509 0,625 

 Število N 
Korelacijski 

koeficient (R) 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

Regresija 17 0,926 0,713 5,973 0,010 

Odvisna spremenljivka: Število smrti zaradi raka na milijon prebivalcev. 

Vir: lasten izračun na podlagi podatkov OECD 2018b. 

Multipli regresijski model je zmožen pojasniti 71,3 % variacije (R2 = 0,713) v številu smrti 

zaradi raka na 100.000 prebivalcev. Na podlagi rezultatov lahko torej sprejmemo postavljeno 

hipotezo, vendar se moramo zavedati, da izbrane neodvisne spremenljivke izražajo močno 

medsebojno odvisnost (glej preglednico 5 (zgoraj) in izpise iz Rstudia v prilogi 11).  
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Podhipoteza 6: Delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, vpliva na delež rednih kadilcev. 

Nadalje smo preverili, ali delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, pomembno vpliva na delež 

prebivalstva, ki redno kadi, pri čemer smo uporabili podatke vseh 36 držav članic OECD iz leta 

2014. Bivariatni linearni model ni izkazal zadostne statistične moči, saj na podlagi t-testa deleža 

BDP-ja, namenjenega zdravstvu, (t = –1,883, sig = 0,069) in F-statistike bivariatnega 

regresijskega modela (F = 3,544, sig = 0,069) pri izbrani stopnji tveganja α = 0,05 ne moremo 

potrditi domneve, da delež BDP-ja vpliva na delež rednih kadilcev. Torej na podlagi 

uporabljenih podatkov ne moremo potrditi naše hipoteze (glej preglednico 6 in izpise iz Rstudia 

v prilogi 12). 

Preglednica 6: Regresijski model – delež rednih kadilcev v odvisnosti od deleža  
BDP-ja, namenjenega zdravstvu 

 
Regresijski 
koeficient B Std. napaka t-statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

(Konstanta) 24,451 0,000 7,996 0,000 
Delež BDP-ja, namenjenega 
zdravstvu 

–0,636 –0,316 –1,883 0,069 

 Število N 
Korelacijski 

koeficient (R) 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

Regresija 36 –0,316 0,100 3,544 0,069 

Odvisna spremenljivka: Delež rednih kadilcev. 

Vir: lasten izračun na podlagi podatkov OECD 2018b. 

Podhipoteza 7: Namenska razporeditev izdatkov, namenjenih zdravstvu, in viri zdravstvene 

oskrbe pomembno vplivajo na delež rednih kadilcev. 

Kljub temu, da na podlagi bivariatnega regresijskega modela nismo našli statistično pomembne 

povezave med deležem rednih kadilcev in deležem BDP-ja, namenjenega zdravstvu, nas je 

nadalje zanimalo, ali lahko namenska razporeditev sredstev, namenjenih zdravstvu, ter število 

zdravnikov in medicinskih sester vplivajo na delež rednih kadilcev. 

Multipla regresijska analiza je bila v tem primeru izvedena le na podatkih iz 17 držav članic 

OECD, saj preostale države niso imele podanih vseh podatkov. Pri oblikovanju 

multiregresijskega modela smo upoštevali le odvisne spremenljivke, ki so izkazale statistično 

pomembno povezavo s številom smrti zaradi raka na 100.000 prebivalcev. V ta namen smo 

najprej izračunali Pearsonovo korelacijsko matriko in opazili, da število medicinskih sester 

močno negativno vpliva na delež kadilcev (r = –0,68). Prav tako negativen, a šibkejši vpliv je 

imel tudi delež BDP-ja, namenjenega kurativni (r = –0,40) in dolgotrajni negi (r = –0,48). 

Omenjene spremenljivke smo nato uporabili pri oblikovanju modela multiple regresijske 

analize. 
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Iz rezultatov dobljenega multiplega regresijskega modela lahko razberemo, da število 

medicinskih sester negativno vpliva na delež rednih kadilcev, saj se delež rednih kadilcev v 

povprečju zmanjša za 0,679 % na vsakih tisoč sester. Rezultati regresijskega modela nam 

povedo tudi, da nam multipli regresijski model pojasni 40,1 % variabilnosti (R2 = 0,401) deleža 

kadilcev. T-test odvisnosti deleža kadilcev od števila medicinskih sester (t = –2,907, 

sig = 0,008) nam pove, da število sester pomembno vpliva na delež rednih kadilcev, medtem 

ko delež BDP-ja, namenjenega kurativni (t = –0,743, sig = 0,465) in dolgotrajni negi (t = 0,117, 

sig = 0,908) zaradi močne korelacije s številom sester nista predstavljala statistično pomembne 

povezave. F-statistika (F = 6,366, sig = 0,003) in t-test odvisnosti deleža kadilcev od števila 

medicinskih sester (t = –2,907, sig = 0,008) nam omogoča sprejem hipoteze 7 in sprejem 

sklepa, da viri zdravstvene oskrbe vplivajo na delež rednih kadilcev (glej preglednico 7 in izpis 

iz Rstudia v prilogi 13). 

Preglednica 7: Multipli regresijski model – delež rednih kadilcev v odvisnosti od virov 
zdravstvene oskrbe 

 
Regresijski 
koeficient B Std. napaka t-statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

(Konstanta) 27,575 0,000 8,627 0,000 
Delež BDP-ja, namenjenega 
kurativni negi 

–0,531 –0,137 –0,743 0,465 

Delež BDP-ja, namenjenega 
dolgotrajni negi 

0,124 1,055 0,117 0,908 

Število medicinskih sester na 
1000 prebivalcev 

–0,679 –0,640 –2,907 0,008 

 Število N 
Korelacijski 

koeficient (R) 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

Regresija 25 0,690 0,401 6,366 0,003 

Odvisna spremenljivka: Delež prebivalstva, ki redno kadi. 

Vir: lasten izračun na podlagi podatkov OECD 2018b. 

Podhipoteza 8: Delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, vpliva na porabo alkohola. 

Nadalje smo preverili, ali delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, pomembno vpliva na porabo 

alkohola. Pri tem smo uporabili podatke 35 držav članic OECD iz leta 2014, pri čemer smo 

izključili podatke iz Združenih držav Amerike zaradi prevelikega odstopanja od podatkov iz 

preostalih držav članic. Tako kot v primeru kajenja tudi pri porabi alkohola na podlagi 

rezultatov bivariatnega linearnega regresijskega modela nismo mogli potrditi povezanosti 

(F = 1,2, sig = 0,281). S pomočjo omenjenega modela torej ne moremo pokazati statistično 

pomembnega vpliva BDP-ja na porabo alkohola na osebo (glej preglednico 8 in izpis iz Rstudia 

v prilogi 14), zato hipotezo zavrnemo. 
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Preglednica 8: Regresijski model – poraba alkohola v litrih na prebivalca v odvisnosti 
od deleža BDP-ja, namenjenega zdravstvu 

 
Regresijski 
koeficient B Std. napaka t-statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

(Konstanta) 6,828 0,000 3,273 0,003 
Delež BDP-ja, namenjenega 
zdravstvu 

0,260 0,187 1,096 0,281 

 Število N 
Korelacijski 

koeficient (R) 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

Regresija 35 0,187 0,035 1,2 0,281 

Odvisna spremenljivka: Poraba alkohola v litrih na osebo. 

Vir: lasten izračun na podlagi podatkov OECD 2018b. 

Podhipoteza 9: Namenska razporeditev izdatkov, namenjenih zdravstvu, in viri zdravstvene 

oskrbe pomembno vplivajo na porabo alkohola. 

Čeprav delež BDP-ja ni pomembno vplival na porabo alkohola na osebo, je obstajala verjetnost, 

da namenska razporeditev finančnih sredstev, namenjenih zdravstvu, ali pa viri zdravstvene 

oskrbe vplivajo na porabo alkohola. Pri tem nas je zanimalo predvsem, ali lahko namenska 

razporeditev finančnih sredstev, namenjenih zdravstvu, ter število zaposlenih zdravnikov in 

sester vplivajo na porabo alkohola. 

Multipla regresijska analiza je bila v tem primeru izvedena le na podatkih iz 26 držav članic 

OECD, saj preostale države niso imele podanih vseh podatkov. Pri gradnji multiregresijskega 

modela smo upoštevali le odvisne spremenljivke, ki so izkazale statistično pomembno 

povezavo s porabo alkohola. V ta namen smo najprej izračunali Pearsonovo korelacijsko 

matriko, na podlagi katere smo opazili, da je poraba alkohola negativno povezana z deležem 

BDP-ja, namenjenega kurativni negi (r = –0,39).  

Preglednica 9: Regresijski model – poraba alkohola v litrih na osebo v odvisnosti od 
deleža BDP-ja, namenjenega kurativni negi 

 
Regresijski 
koeficient B Std. napaka t-statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

(Konstanta) 13,702 0,000 6,453 0,000 
Delež BDP-ja, namenjenega 
kurativni negi 

–0,883 –0,390 –2,072 0,049 

 Število N 
Korelacijski 

koeficient (R) 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

Regresija 26 –0,390 0,152 4,291 0,049 

Odvisna spremenljivka: Poraba alkohola v litrih na osebo. 

Vir: lasten izračun na podlagi podatkov OECD 2018b. 
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Na podlagi dobljenih rezultatov smo nato izračunali bivariatni linearni regresijski model porabe 

alkohola na osebo v odvisnosti od deleža BDP-ja, namenjenega kurativni negi, ki je potrdil, da 

obstaja med porabo alkohola ter deležem BDP-ja, namenjenega kurativni negi, šibka, a 

statistično pomembna povezava (t = –2,072, sig = 0,049), omenjeni model pa nam je omogočal 

pojasnitev 11,6 % variance v porabi alkohola na osebo (R2 = 0,116). Hipotezo 9 tako lahko 

sprejmemo (glej preglednico 9 (zgoraj) in izpis iz Rstudia v prilogi 15). 

Podhipoteza 10: Delež BDP-ja vpliva na delež ljudi s prekomerno težo. 

Tako kot v primeru kajenja in porabe alkohola tudi v primeru deleža ljudi s prekomerno težo 

na podlagi zajetih podatkov nismo mogli potrditi hipoteze, da delež BDP-ja, namenjenega 

zdravstvu, vpliva na delež ljudi s prekomerno težo na podlagi rezultatov bivariatne linearne 

regresije (t = 1,2, sig = 0,24). Pri tem je bila analiza izvedena na podatkih iz 31 držav članic 

OECD, saj v primeru petih držav članic nismo imeli podanega podatka o deležu ljudi s 

prekomerno težo (glej preglednico 10 in izpis iz Rstudia v prilogi 16). 

Preglednica 10:  Regresijski model – delež ljudi s prekomerno težo v odvisnosti od deleža 
BDP-ja, namenjenega kurativni negi 

 
Regresijski 
koeficient B Std. napaka t-statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

(Konstanta) 12,857 0,000 3,117 0,000 
Delež BDP-ja, namenjenega 
kurativni negi 

0,415 0,217 1,200 0,240 

 Število N 
Korelacijski 

koeficient (R) 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

Regresija 31 0,217 0,047 1,439 0,24 

Odvisna spremenljivka: Delež ljudi s prekomerno težo. 

Vir: lasten izračun na podlagi podatkov OECD 2018b. 

Podhipoteza 11: Namenska razporeditev izdatkov, namenjenih zdravstvu, in viri zdravstvene 

oskrbe pomembno vplivajo na delež ljudi s prekomerno težo. 

Čeprav delež BDP-ja ni pomembno vplival na delež ljudi s prekomerno težo, je obstajala 

verjetnost, da namenska razporeditev financ, namenjenih zdravstvu, in viri zdravstvene oskrbe 

vplivajo na delež prebivalstva s prekomerno težo. V ta namen smo najprej izračunali 

Pearsonovo korelacijsko matriko, na podlagi katere smo opazili, da obstaja statistično 

pomembna korelacija med deležem ljudi s prekomerno težo ter številom bolnišnic na milijon 

prebivalcev in številom bolnišničnih postelj na tisoč prebivalcev. Na podlagi teh rezultatov smo 

nato izvedli multiplo regresijsko analizo na podatkih iz 20 držav članic OECD, saj smo pri 

ostalih državah naleteli na manjkajoče podatke. 
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Iz rezultatov multiplega regresijskega modela je razvidno, da kljub temu, da t-test izbranih 

neodvisnih spremenljivk ne izraža statistično pomembnega vpliva na delež ljudi s prekomerno 

težo, njihova kombinacija predstavlja statistično pomemben model variacije v deležu ljudi s 

prekomerno težo (F = 5,379, sig = 0,015), kar pripisujemo visoki medsebojni korelaciji med 

številom bolnišnic in številom bolnišničnih postelj (r = 0,71). Multipli regresijski model je 

zmožen pojasniti 31,5 % variacije (R2 = 0,315) v deležu ljudi s prekomerno težo. Na podlagi 

rezultatov lahko torej sprejmemo postavljeno hipotezo, vendar se moramo zavedati, da izbrane 

neodvisne spremenljivke izražajo močno medsebojno odvisnost (glej preglednico 11 ter izpis 

iz Rstudia v prilogi 17). 

Preglednica 11:  Multipli regresijski model – delež ljudi s prekomerno težo v odvisnosti 
od virov zdravstvene oskrbe 

 
Regresijski 
koeficient B Std. napaka t-statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

(Konstanta) 22,228 0,000 10,776 0,000 
Število bolnic na milijon 
prebivalcev 

–0,145 –0,478 –1,777 0,093 

Število bolnišničnih postelj 
na milijon prebivalcev 

–0,340 –0,184 –0,684 0,503 

 Število N 
Korelacijski 

koeficient (R) 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

Regresija 20 0,623 0,315 5,379 0,015 

Odvisna spremenljivka: Delež prebivalstva s prekomerno težo. 

Vir: lasten izračun na podlagi podatkov OECD 2018b. 

Na podlagi omenjenih rezultatov lahko preverimo prvo hipotezo, kjer smo predpostavljali, da 

zdravstveni izdatki in viri zdravstvene oskrbe vplivajo na zdravstveni status prebivalstva. 

Hipotezo lahko potrdimo, saj so rezultati podhipotez v večinskem delu pokazali, da delež BDP-

ja, namenska razporeditev izdatkov in viri zdravstvene oskrbe vplivajo na umrljivost kot tudi 

na dejavnike tveganja, kot so kajenje, pitje alkohola in prekomerna telesna teža. 

V nadaljevanju so podane podhipoteze, s katerimi smo preverjali drugo hipotezo.  

Podhipoteza 1: Delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, vpliva na neizpolnjena pričakovanja 

zaradi previsoke cene storitev. 

Nadalje nas je zanimalo, ali lahko delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, zmanjša delež ljudi z 

neizpolnjenimi pričakovanjih zaradi previsoke cene storitev. V ta namen smo izvedli bivariatno 

regresijsko analizo deleža ljudi z neizpolnjenimi pričakovanji v odvisnosti od deleža BDP-ja, 

namenjenega zdravstvu. Pri tem smo uporabili podatke iz 18 držav Evropske unije, ki so prosto 

dostopni na straneh podatkovne baze Eurostat (Eurostat 2018).  
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Iz rezultatov regresijskega modela je razvidno, da se delež nezadovoljnih ljudi v povprečju 

zmanjša za 0,645 %, če se delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, poveča za en odstotek, sam 

model pa nam omogoča pojasnitev 19,1 % variance deleža ljudi z neizpolnjenimi pričakovanji 

zaradi previsoke cene storitev (R2 = 0,158). Hipotezo 12 tako lahko potrdimo (glej preglednico 

12 in izpis iz Rstudia v prilogi 18). 

Preglednica 12:  Regresijski model – delež ljudi z neizpolnjeni potrebami zaradi 
previsoke cene storitev v odvisnosti od deleža BDP-ja, namenjenega 
zdravstvu 

 
Regresijski 
koeficient B Std. napaka t-statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

(Konstanta) 7,828 0,000 2,359 0,003 
Delež BDP-ja, namenjenega 
zdravstvu 

–0,645 –0,437 –2,426 0,023 

 Število N 
Korelacijski 

koeficient (R) 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

Regresija 18 –0,437 0,191 5,885 0,023 

Odvisna spremenljivka: Delež prebivalstva z neizpolnjenimi pričakovanji zaradi previsoke cene 
storitev. 

Vir: lasten izračun na podlagi podatkov OECD 2018b. 

Podhipoteza 2: Delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, vpliva na neizpolnjena pričakovanja 

zaradi prevelike razdalje. 

Zanimalo pa nas je tudi, ali lahko delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, zmanjša delež ljudi z 

neizpolnjenimi pričakovanji zaradi prevelikih razdalj. V ta namen smo izvedli bivariatno 

linearno regresijsko analizo deleža ljudi z neizpolnjenimi pričakovanji zaradi prevelike razdalje 

v odvisnosti od deleža BDP-ja, namenjenega zdravstvu. Pri tem smo uporabili podatke 27 držav 

članic Evropske unije, dosegljivih na spletnih straneh Eurostat (Eurostat 2018). Iz rezultatov 

regresijske analize je razvidno, da delež BDP-ja negativno vpliva na delež ljudi z 

neizpolnjenimi pričakovanji zaradi prevelikih razdalj, saj se delež ljudi z neizpolnjenimi 

pričakovanji v povprečju zmanjša za 0,069 %, če se delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, 

poveča za en odstotek. Na podlagi F-statistike (F = 24,24, sig = 0,000) ter t-testa odvisnosti 

deleža prebivalstva z neizpolnjenimi pričakovanji zaradi prevelike razdalje od deleža BDP-ja, 

namenjenega zdravstvu, (t = –4,923, sig = 0,000) pa lahko sprejmemo hipotezo 13, da delež 

BDP-ja, namenjenega zdravstvu, vpliva na delež ljudi z neizpolnjenimi pričakovanji zaradi 

prevelike razdalje. Na podlagi omenjenega regresijskega modela lahko razložimo tudi 49,2 % 

variacije deleža ljudi z neizpolnjenimi pričakovanji zaradi prevelike razdalje (glej preglednico 

13 in izpis iz Rstudia v prilogi 19). 
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Preglednica 13:  Regresijski model – delež ljudi z neizpolnjenimi pričakovanji zaradi 
prevelike razdalje v odvisnosti od deleža BDP-ja, namenjenega 
zdravstvu 

 
Regresijski 
koeficient B Std. napaka t-statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

(Konstanta) 0,771 0,000 6,165 0,000 
Delež BDP-ja, namenjenega 
zdravstvu 

–0,069 –0,702 –4,923 0,000 

 Število N 
Korelacijski 

koeficient (R) 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

Regresija 27 –0,701 0,492 24,24 0,000 

Odvisna spremenljivka: Delež prebivalstva z neizpolnjenimi pričakovanji zaradi prevelike razdalje. 

Vir: lasten izračun na podlagi podatkov OECD 2018b. 

Podhipoteza 3: Namenska razporeditev izdatkov, namenjenih zdravstvu, in viri zdravstvene 

oskrbe pomembno vplivajo na delež ljudi z neizpolnjenimi pričakovanji zaradi prevelike 

razdalje. 

Ker smo opazili, da delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, negativno vpliva na delež ljudi z 

neizpolnjenimi pričakovanji, nas je zanimalo, ali bi lahko s pomočjo natančnejše razčlenitve 

namenske razporeditve finančnih sredstev ter virov zdravstvene oskrbe izboljšali pojasnjevalno 

moč modela.  

Multipla regresijska analiza je bila v tem primeru izvedena le na podatkih iz 25 držav članic 

Evropske unije, prosto dostopnih na straneh Eurostat. Pri gradnji multiregresijskega modela 

smo upoštevali le odvisne spremenljivke, ki so izkazale statistično pomembno povezavo z 

deležem ljudi z neizpolnjenimi pričakovanji zaradi prevelike razdalje. V ta namen smo najprej 

izračunali Pearsonovo korelacijsko matriko, iz katere je bilo razvidno, da delež BDP-ja, 

namenjenega kurativni (r = –0,67), dolgotrajni (r = –0,56) in preventivni negi (r = –0,54), 

negativno vpliva na delež ljudi z neizpolnjenimi pričakovanji zaradi prevelike razdalje. 

Omenjene odvisne spremenljivke smo nato uporabili pri gradnji multiplega regresijskega 

modela. 

Iz rezultatov multiplega regresijskega modela je razvidno, da kljub temu, da t-testi izbranih 

neodvisnih spremenljivk ne izražajo statistično pomembnega vpliva na delež ljudi z 

neizpolnjenimi pričakovanji zaradi prevelike razdalje, njihova kombinacija predstavlja 

statistično pomemben model variacije v deležu ljudi z neizpolnjenimi pričakovanji zaradi 

prevelike razdalje (F = 4,356, sig = 0,023), kar pripisujemo statistično pomembnim in močnim 

korelacijam med izbranimi neodvisnimi spremenljivkami. Multipli regresijski model je zmožen 

pojasniti 37,2 % variacije (R2 = 0,372) v deležu ljudi z neizpolnjenimi pričakovanji zaradi 

prevelike razdalje. Na podlagi rezultatov lahko torej sprejmemo postavljeno hipotezo, vendar 
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se moramo zavedati, da izbrane neodvisne spremenljivke izražajo močno medsebojno odvisnost 

(glej preglednico 14 in izpise iz Rstudia v prilogi 20).  

Preglednica 14:  Multipli regresijski model – delež ljudi z neizpolnjenimi pričakovanji 
zaradi prevelike razdalje v odvisnosti od virov zdravstvene oskrbe 

 
Regresijski 
koeficient B Std. napaka t-statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

(Konstanta) 0,686 0,000 3,593 0,003 
Delež BDP-ja, namenjenega 
kurativi negi 

–0,085 –0,461 –1,517 0,151 

Delež BDP-ja namenjenega 
dolgotrajni negi 

–0,032 –0,134 –0,478 0,640 

Število medicinskih sester 
na 1000 prebivalcev 

–0,342 –0,184 –0,746 0,468 

 Število N 
Korelacijski 

koeficient (R) 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

Regresija 25 0,695 0,372 4,356 0,023 

Odvisna spremenljivka: Delež prebivalstva z neizpolnjenimi pričakovanji zaradi prevelike razdalje. 

Vir: lasten izračun na podlagi podatkov OECD 2018b. 

Podhipoteza 4: Delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, vpliva na neizpolnjena pričakovanja 

zaradi čakalnih vrst. 

Nazadnje smo hoteli preveriti, ali lahko delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, vpliva na delež 

ljudi z neizpolnjenimi pričakovanji zaradi čakalnih vrst. V ta namen smo uporabili bivariatno 

linearno regresijsko metodo deleža ljudi z neizpolnjenimi pričakovanji zaradi čakalnih vrst v 

odvisnosti od deleža BDP-ja, namenjenega zdravstvu, na podatkih 27 držav članic Evropske 

unije, dostopnih na straneh Eurostat, vendar na podlagi rezultatov nismo mogli potrditi 

hipoteze, da delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, vpliva na delež ljudi z neizpolnjenimi 

pričakovanji zaradi čakalnih vrst (F = 3,595, sig = 0,070) (glej preglednico 15 in izpis iz 

Rstudia v prilogi 21). 

Preglednica 15: Regresijski model – delež ljudi z neizpolnjenimi pričakovanji zaradi 
čakalnih vrst v odvisnosti od deleža BDP-ja, namenjenega kurativni 
negi 

 
Regresijski 
koeficient B Std. napaka t-statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

(Konstanta) 4,412 0,000 2,588 0,016 
Delež BDP-ja, namenjenega 
kurativni negi 

–0,364 –0,355 –1,896 0,070 

 Število N 
Korelacijski 

koeficient (R) 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (sig.) 

Regresija 27 –0,355 0,126 3,595 0,070 
Odvisna spremenljivka: Delež ljudi z neizpolnjenimi pričakovanji zaradi čakalnih vrst. 
Vir: lasten izračun na podlagi podatkov OECD 2018b. 
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V tej točki lahko potrdimo tudi drugo hipotezo, kjer smo predpostavljali, da zdravstveni izdatki 

in viri zdravstvene oskrbe vplivajo na neizpolnjene potrebe pacientov zaradi previsokih 

stroškov, prevelikih razdalj in čakalnih vrst. Da delež BDP-ja vpliva na delež ljudi z 

neizpolnjenimi potrebami zaradi previsokih cen storitev smo v analizi druge hipoteze potrdili. 

Potrdili smo tudi, da delež BDP-ja vpliva na neizpolnjena pričakovanja zaradi prevelike 

razdalje, na neizpolnjena pričakovanja zaradi prevelike razdalje pa vpliva tudi namenska 

razporeditev izdatkov, namenjenih zdravstvu, in viri zdravstvene oskrbe. Pri analizi, kako delež 

BDP-ja, namenjenega zdravstvu, vpliva na neizpolnjena pričakovanja zaradi čakalnih vrst, pa 

omenjenega nismo mogli potrditi. Iz analize druge hipoteze je torej razvidno, da povečanje 

BDP-ja zmanjša delež ljudi z neizpolnjenimi pričakovanji zaradi previsoke cene in zaradi 

prevelike razdalje, prav tako pa se delež ljudi zmanjša tudi z namensko razporeditvijo izdatkov 

in s povečanjem virov zdravstvene oskrbe. 

Iz rezultatov analize dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost zdravstvenega sistema, izvedene na 

podlagi zastavljenih hipotez, je razvidno, da delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, vpliva na 

umrljivost ter na delež ljudi z neizpolnjenimi pričakovanji zaradi previsoke cene storitev in 

prevelike razdalje. Dobljeni rezultati so v skladu z našimi pričakovanji, saj smo pričakovali, da 

bo večji delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, predvsem če ta prihaja iz državnih virov, 

povečal dostopnost do zdravstvene oskrbe tako s finančnega kot tudi s fizičnega stališča, kar pa 

posredno vpliva tudi na zdravstveni status prebivalstva. Naši rezultati in domneve so skladni 

tudi s podatki iz literature, saj je primerjava zdravstvenih sistemov v času finančne krize 

pokazala, da znižanje finančnih sredstev, namenjenih zdravstvu, lahko negativno vpliva na 

uspešnost zdravstvene oskrbe (Thomson idr. 2014). Neizpolnjena pričakovanja zaradi 

previsoke cene so preverjali v raziskavi, ki je bila opravljena v letu 2013 (Rodrigues idr. 2013). 

V raziskavi so potrdili, da so se neizpolnjene potrebe zdravstvenih storitev v času finančne krize 

povečale, kar potrjuje pridobljene rezultate. Rahman, Khanam in Rahman (2018) so v 

opravljeni študiji potrdili vpliv zdravstvu namenjenih izdatkov na umrljivost. Povečanje 

celotnih izdatkov za zdravstvo bistveno zmanjša tudi umrljivost novorojenčkov. Prav tako je v 

raziskavi potrjeno, da rast dohodka prebivalstva vpliva na zdravje ljudi. Po podatkih poročila 

OECD (2017c) je razvidno, da 10 % povečanje izdatkov za zdravstvo na prebivalca v povprečju 

podaljša pričakovano trajanje življenja za 3,5 meseca. 

Natančnejša razdelitev namenske porabe izdatkov v zdravstvu ter virov zdravstvene oskrbe pa 

nam je omogočala tudi natančnejšo analizo dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost zdravstvenega 

sistema. Tako smo na primer opazili, da delež BDP-ja, namenjen kurativni, dolgotrajni in 

preventivni negi, ter število MRI in PET naprav na milijon prebivalcev negativno vpliva na 

umrljivost, četudi posamezne spremenljivke v multiplem regresijskem modelu zaradi močne 

medsebojne korelacije niso izražale zadostne statistične moči na podlagi izvedenih t-testov. 

Podobne rezultate smo dobili tudi pri ostalih multiplih regresijskih analizah, saj so odvisne 

spremenljivke izražale močno medsebojno korelacijo, to pa je v skladu z našimi pričakovanji, 

saj smo že ob postavitvi hipotez sklepali, da bodo neodvisni dejavniki, kot so namenska 
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razporeditev finančnih sredstev in virov zdravstvene oskrbe močno odvisni od deleža BDP-ja, 

namenjenega zdravstvu, ter posledično močno medsebojno odvisni. Težavo pri financiranju 

zdravstvenega sistema dolgoročno predstavlja vedno večji razkorak med potrebami in 

zmožnostmi zaradi stalne rasti stroškov za zdravstvene storitve in drugih pravic v sistemu 

zdravstvenega zavarovanja, ki jih javni viri, odvisni od rasti BDP-ja, sami ne zmorejo pokrivati 

(SZZ 2017). 

Zanimiv je, na primer, primer odvisnosti števila smrti zaradi raka od namenske razporeditve 

virov financiranja v zdravstvu ter virov zdravstvene oskrbe. Iz dobljenih rezultatov je razvidno, 

da delež BDP-ja, namenjenega kurativni in dolgotrajni negi, število bolnikov ter število naprav 

CT, MRI, PET, mamografov in radiacijske opreme negativno vplivajo na število smrti zaradi 

raka. Voda in Bostan (2018) v raziskavi ugotavljata, da so se v zadnjih letih zaradi inovativnih 

tehnologij, nenehnega razvoja zdravljenja in spreminjajoče se diagnostike izdatki, povezani z 

rakom, povečali. Prav tako je rak še vedno eden izmed glavnih vzrokov za smrt. Poleg tega 

lahko z ekonomskega vidika neustrezni stroški pomembno vplivajo na splošne izdatke za 

zdravstvo. Neustrezno zdravljenje, slabo vodena kronična stanja ali zamujene diagnoze na 

primer lahko povzročijo višje poznejše stroške zdravstvenega varstva, ki jih bodo zaznali ne le 

upravičenci, temveč tudi davkoplačevalci, ki podpirajo programe zdravstvenega varstva. V 

raziskavi prav tako potrjujejo razlike med državami glede na njihove izdatke za zdravljenje, 

povezane z rakom. Tam, kjer so izdatki višji, je tudi učinek večji. 

Dobljeni rezultati se skladajo z našimi pričakovanji, saj smo sklepali, da bodo naprave, 

namenjene odkrivanju in odpravljanju rakavih tvorb, negativno vplivale na število smrti. Prav 

tako se zavedamo, da je zdravljenje raka dolgotrajen proces, del katerega bolniki preživijo v 

bolnišnici. Posledično lahko sklepamo, da bosta število postelj ter delež BDP-ja, namenjenega 

kurativni in dolgotrajni negi, negativno vplivala na število smrti zaradi raka. Kljub temu na 

podlagi bivariatne analize nismo mogli sprejeti podhipoteze, da delež BDP-ja, namenjenega 

zdravstvu, negativno vpliva na število smrti zaradi raka, zaradi česar lahko sklepamo, da je 

lahko namenska razporeditev financ v zdravstvu ter virov zdravstvene oskrbe pomembnejša od 

celotnega deleža BDP-ja, namenjenega zdravstvu. Raziskava, ki so jo opravili Ades idr. (2013) 

in se nanaša na razlike v incidenci raka in na s tem povezane izdatke za zdravstvo, ugotavlja 

velike razlike med vzhodnoevropskimi in zahodnoevropskimi državami. Večje bogastvo in višji 

izdatki za zdravstvo so v raziskavi povezani z večjo incidenco raka in zmanjšano umrljivostjo 

zaradi raka. Več denarja kot namenimo zdravju, bolj se zmanjšajo možnosti smrti zaradi raka. 

Seveda je pristop do lastnega zdravja v veliki meri odvisen tudi od posameznika, tega pa naše 

neodvisne spremenljivke niso mogle zajeti. 

To potrjuje tudi primer porabe alkohola na osebo, kjer je analiza natančnejše razporeditve 

finančnih sredstev, namenjenih zdravstvu, pokazala, da obstaja med porabo alkohola na osebo 

in deležem BDP-ja, namenjenega kurativni negi, šibka, a statistično pomembna negativna 

povezava kljub temu, da delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, ni pomembno vplival na 
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porabo alkohola. Dobljeni rezultat pa ni povsem v skladu z našimi pričakovanji, saj smo 

sklepali, da bo delež BDP-ja, namenjen preventivi in ne kurativni negi, negativno vplival na 

porabo alkohola, a je v primeru preventive mogoče sklepati, da ni pomemben le delež finančnih 

sredstev, temveč predvsem pristop, ki pa ga naše neodvisne spremenljivke niso mogle zajeti. 

Ministrstvo za javno upravo je v letu 2011 pripravilo predloge »preventivna platforma« z 

naslovom Skupna pobuda NVO na področju alkohola in alkoholne politike v Sloveniji. V 

predlogu jasno poudarjajo pomembnost preventivnih pristopov in predlagajo ukrepe, med njimi 

tudi finančne. Posebej poudarjajo preventivno ozaveščanje ljudi in posledice uporabe alkohola 

(Ministrstvo za javno upravo 2011). 

Omeniti je treba tudi možnost, da je bil naš vzorec premajhen, da bi bil sposoben zajeti variacije 

zaradi različnih pristopov do zdravstva in zdravstvene ureditve, kot je na primer razmerje med 

številom zdravnikov in medicinskih sester ter razdelitve nalog med njimi. Tako na primer 

Amorim Lopes idr. (2016) ugotavljajo, da je število zdravnikov mnogo večje od števila sester 

v Grčiji, Avstriji, Italiji in Litvi, medtem ko je nasprotni trend opaziti na Danskem, Norveškem, 

Finskem ter v Belgiji, Švici in Luksemburgu. Te razlike so lahko razlog, da število zdravnikov 

v nobeni od naših analiz ni izražalo statistično pomembne povezave s kazalci uspešnosti sistema 

ter da je bila korelacija med številom zdravnikov in odvisno spremenljivko pogosto pozitivna 

(glej priloge 8 do 21). Večji vzorec bi lahko vplival tudi na rezultate analiz, ki niso izražale 

dovolj močne statistične povezave med odvisnimi in neodvisnimi spremenljivkami, kot je na 

primer odvisnost smrti novorojenčkov od deleža BDP-ja, namenjenega zdravstvu. 

V nadaljevanju smo s pomočjo analize primerjave kazalnikov in opisne statistike pogledali, v 

katerem delu je nizozemski zdravstveni sistem uspešnejši od slovenskega zdravstvenega 

sistema. 

3.2.2 Primerjava uspešnosti slovenskega in nizozemskega zdravstvenega sistema 

V nadaljevanju sta izvedeni opisna statistika in primerjava kazalnikov uspešnosti znotraj 

slovenskega in nizozemskega zdravstvenega sistema, ki se veže na postavljeno tretjo hipotezo. 

Analiza panelnih podatkov med leti 2000 in 2016 

Po pregledu panelnih podatkov smo opazili več odstopanj med nizozemskim in slovenskim 

zdravstvenim sistemom. Kot je bilo omenjeno že v teoretičnem delu magistrske naloge, ima 

Nizozemska enega najbolj finančno obremenjujočih zdravstvenih sistemov in mu posledično 

namenja večji delež letnega BDP-ja. V Sloveniji smo v letu 2016 zdravstvu namenili 8,5 % 

BDP-ja, na Nizozemskem pa kar 10,9 % (OECD 2018b). Slika 4 jasno prikazuje opazen strm 

dvig letnega BDP-ja na Nizozemskem v primerjavi s Slovenijo. 
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Slika 4: Delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu (%) 

Vir: lasten izračun na podlagi podatkov OECD 2018b. 

Nizozemska prav tako namenja večji delež BDP-ja kurativni in dolgotrajni zdravstveni oskrbi. 

Pri kurativni oskrbi razlika ni zelo opazna, smo pa v prejšnjem poglavju opazili pomembne 

korelacije med kurativno oskrbo in smrtnostjo. Razlika v dolgotrajni oskrbi je mnogo bolj 

opazna, kot je razvidno iz slike 5.  

 

Slika 5: Delež BDP-ja, namenjene kurativni oskrbi (%) 

Vir: lasten izračun na podlagi podatkov OECD 2018b. 

Z Zakonom o zdravstvenem varstvu na Nizozemskem je namreč prišlo do mnogo višjih 

stroškov pri dolgotrajni oskrbi, ki so jih poskusili razrešiti z reformo in redistribucijo finančnih 

sredstev. Iz slike 6 je sicer razviden rahel upad deleža BDP-ja, namenjenega dolgotrajni oskrbi 

v letih 2015 in 2016, vendar zaradi neustaljenosti in nepredvidljivih posledic reforme ta upad 

ne zagotavlja uspešnosti nove zakonodaje. 
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Slika 6: Delež BDP-ja, namenjene dolgotrajni oskrbi (%) 

Vir: lasten izračun na podlagi podatkov OECD 2018b. 

Število medicinskih sester na tisoč prebivalcev je na Nizozemskem višji kot v Sloveniji. V 

Sloveniji je število po zadnjih podatkih znašalo 8,3 medicinskih sester na tisoč prebivalcev, na 

Nizozemskem je 10,34 medicinskih sester na tisoč prebivalcev. Število medicinskih sester na 

prebivalca se je v zadnjem obdobju povečalo za obe državi, kar prikazuje slika 7. 

 

Slika 7: Število medicinskih sester (na 1000 prebivalcev) 

Vir: lasten izračun na podlagi podatkov OECD 2018b. 

Pri pregledu količine določenih medicinskih naprav smo naleteli na težave zaradi 

pomanjkljivosti podatkov. Nizozemska žal ni podala podatkov o količini mamografij in naprav 

za radiacijsko terapijo. V primeru MRI in PET naprav pa dostopa z večjo količino na milijon 

prebivalcev, zato obstaja verjetnost, da gre za podobno razmerje tudi pri manjkajočih podatkih 

(glej sliko 8).  
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Slika 8: Število medicinskih naprav (na milijon prebivalcev) 

Vir: lasten izračun na podlagi podatkov OECD 2018b. 

Delež BDP-ja, namenjenega kurativni oskrbi, in količina MRI naprav so med vsemi tudi 

najmočneje negativno povezane s stopnjo umrljivosti v posameznih državah in, kot je razvidno, 

je umrljivost na Nizozemskem nižja od slovenske. Razvidno pa je tudi, da se razlika v stopnji 

umrljivosti na 100.000 prebivalcev iz leta v leto manjša (glej sliko 9). 

 

Slika 9: Umrljivost (na 100.000 prebivalcev) 

Vir: lasten izračun na podlagi podatkov OECD 2018b. 

Po pregledu količine neonatalnih smrti smo ugotovili, da je Slovenija od leta 2000 do leta 2016 

vedno imela nižjo stopnjo umrljivosti novorojenčkov (glej sliko 10). Žal nam multipla 

regresijska analiza zaradi visokih nihanj iz leta v leto ni pokazala nobenih pomembnejših 

korelacij med ostalimi spremenljivkami in nižanjem neonatalnih smrti. 
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Slika 10: Neonatalne smrti (na 1000 živih rojstev) 

Vir: lasten izračun na podlagi podatkov OECD 2018b. 

Smrtnost zaradi raka relativno strmo upada v obeh državah. Nizozemska ima nižjo stopnjo 

umrljivosti zaradi raka. Po najnovejših podatkih iz leta 2015 od 100.000 prebivalcev zaradi raka 

na Nizozemskem umre 223,6 prebivalcev, v Sloveniji pa 243,3 (glej sliko 11).  

 

Slika 11: Smrti zaradi raka (na 100.000 prebivalcev) 

Vir: lasten izračun na podlagi podatkov OECD 2018b. 

Zakonodaja o omejevanju kajenja v zaprtih prostorih iz leta 2007 je zmanjšala kajenje in 

umrljivost zaradi pljučnega raka. Prav tako je zmanjšanje kajenja posledica reforme iz leta 

2014, kjer so bile okrepljene preventivne dejavnosti tudi na tem področju. Stopnja kajenja se 

zmanjšuje tudi na Nizozemskem. Kajenje se je zmanjšalo za tretjino v zadnjih 15 letih. Prav 

tako je to posledica raznih preventivnih ukrepov, ki so bili uvedeni na tem področju. 
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Slika 12: Delež rednih kadilcev nad 15 let (% prebivalstva) 

Vir: lasten izračun na podlagi podatkov OECD 2018. 

V porabi alkohola na prebivalca je Slovenija na višji ravni od Nizozemske z mnogo bolj ostrim 

nihanjem iz leta v leto. Vsekakor pa presega Nizozemsko, kjer lahko vidimo postopen upad 

količine alkohola, ki jo prebivalec popije v enem letu. Iz leta 2015 na 2016 je tudi v Sloveniji 

prišlo do zmanjšanja količine z 11,5 na 10,5 l alkohola na prebivalca, a zaradi tako visokih 

nihanj v prejšnjih letih ta podatek ne zagotavlja dolgotrajnega upada. 

 

Slika 13: Poraba alkohola (litrov na prebivalca) 

Vir: lasten izračun na podlagi podatkov OECD 2018b. 

Pri samoprijavi prekomerne debelosti nam je prav tako predstavljala oviro velika 

pomanjkljivost podatkov, ki nam prikazujejo le porast iz leta 2007 na leto 2014. Podatki sicer 

sami po sebi niso popolnoma zanesljivi, saj vključujejo podatke oseb, ki so same sebe označile 

za prekomerno debele, a vseeno v obeh državah vidimo porast. Je pa stopnja v Sloveniji po 

podatkih, ki so na voljo, višja od Nizozemske (glej sliko 14).  
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Slika 14: Samo prijava prekomerne debelosti (% prebivalstva) 

Vir: lasten izračun na podlagi podatkov OECD 2018b. 

Prav tako smo analizirali spremembe v količini pritožb od leta 2008 do leta 2017 in opazili, da 

so pritožbe nad neizpolnjenimi potrebami zaradi cen in geografske razdalje zelo nizke. Je pa 

opaziti zelo visok porast pritožb nad čakalnimi dobami v Sloveniji, ki se je iz leta 2016 v leto 

2017 dvignil iz 0,3 % na kar 3,3 %, medtem ko je količina teh pritožb na Nizozemskem v letu 

0,0 % oziroma zanemarljivo nizka (glej sliko 15 in sliko 16). 

 

Slika 15: Neizpolnjene potrebe zaradi cene (% prebivalstva) 

Vir: lasten izračun na podlagi podatkov OECD 2018b. 

V Sloveniji predstavljajo čakalne dobe veliko težave. V letu 2016 se kaže drastičen dvig 

neizpolnjenih potreb zaradi čakalnih dob. Na Nizozemskem so čakalne dobe zelo nizke, prav 

tako je delež oseb, ki poročajo o neizpolnjenih potrebah po zdravstveni oskrbi zaradi čakalne 

vrste, pod povprečjem EU (glej sliko 16). 
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Slika 16: Neizpolnjene potrebe zaradi čakalne dobe (% prebivalstva) 

Vir: lasten izračun na podlagi podatkov OECD 2018b. 

V tem delu lahko potrdimo tudi tretjo hipotezo, saj iz pridobljenih podatkov lahko sklepamo, 

da je nizozemski zdravstveni sistem uspešnejši od slovenskega zdravstvenega sistema. 

Sodeč po panelnih podatkih je edina prednost slovenskega zdravstvenega sistema nizka količina 

neonatalnih smrti v primerjavi z Nizozemsko. Prav tako Slovenija porabi nižji delež letnega 

BDP-ja za zdravstvo, kar predstavlja manjši izziv za vlado in državljane, hkrati pa omejuje 

uspešnost zdravstva. Posledično tega ne bomo obravnavali kot prednost. Kot prednost lahko 

obravnavamo vse nižjo umrljivost, ki upada hitreje kot v nizozemskem zdravstvenem sistemu 

(glej sliko 9). 

Prednosti nizozemskega zdravstvenega sistema so v nizki umrljivosti zaradi raka, visoki 

količini medicinske opreme, veliki količini medicinskih sester in splošno visokega deleža BDP-

ja, namenjenega zdravstvu. Prav tako je njena prednost preventivno zdravstvo, kot je razvidno 

iz vse nižje porabe alkohola in vse nižjega deleža rednih kadilcev ter relativno omejenega dviga 

deleža prekomerno debelih prebivalcev. Delež pritožb nad zdravstvom zaradi previsokih 

stroškov ter zaradi geografske dostopnosti in čakalnih dob je tudi po zadnjih podatkih 

zanemarljivo nizek.  

Nizka stopnja neonatalnih smrti, znižanje deleža rednih kadilcev in zmanjšanje umrljivosti 

prebivalstva so prednosti slovenskega zdravstvenega sistema. Slabost zdravstvenega sistema je 

nizek delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, dvig pritožb nad dolžino čakalnih dob, naraščanje 

števila prekomerno debelih prebivalcev, naraščanje števila pritožb zaradi visokih cen v 

zdravstvu ter nezanesljivo nihanje smrti prebivalstva zaradi raka. Previsoka odvisnost od 

ekonomsko močnega dela prebivalstva lahko škoduje zdravstvu v primeru ekonomske krize. 

Nizka količina medicinskih naprav in zdravstvenega osebja lahko še poveča količino pritožb 

nad čakalnimi dobami. Poleg tega je lahko vsaka večja sprememba zdravstvenega sistema 

negativno sprejeta zaradi dolgoletne uporabe sistema solidarnosti.  
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3.2.3 Potencialne izboljšave slovenskega zdravstvenega sistema 

Slovenski zdravstveni sistem v primerjavi z nizozemskim slabo omejuje uporabo škodljivih 

dejavnikov med prebivalstvom. Kljub temu, da se delež kadilcev postopno niža, poraba 

alkohola v Sloveniji med prebivalci še vedno presega porabo alkohola na Nizozemskem, 

presega pa celo evropsko povprečje (EC 2017a). Slovenski zdravstveni sistem prav tako 

omejuje njegova odvisnost od ekonomsko močnega prebivalstva. Posledično lahko ekonomska 

kriza drastično poslabša stanje v slovenskem zdravstvu zaradi pomanjkanja javnih sredstev in 

znižanega deleža BDP-ja, namenjenega zdravstvu. Prav tako je od vseh pridobljenih panelnih 

podatkov najbolj opazen graf (glej sliko 16), ki prikazuje pritožbe zaradi dolgih čakalnih dob. 

Količina pritožb se je namreč v enem letu dvignila za 3 %. 

Največja slabost nizozemskega zdravstvenega sistema je visoka poraba BDP-ja. Predvsem 

delež BDP-ja, namenjenega dolgotrajni oskrbi, je v primerjavi s slovenskim izredno visok in 

predstavlja velik strošek za državo. Posledica najnovejše reforme z ukinitvijo ADWZ leta 2014 

zaenkrat še ni vidna zaradi relativno nove uveljavitve, se pa reforma nanaša prav na ta problem 

in ga bo posledično morda rešila. Prav tako Nizozemski predstavlja velik izziv visok delež 

neonatalnih smrti, za katerega pa žal v naši analizi nismo našli neposredne korelacije.  

Dejavniki, ki so se pokazali kot statistično značilni, to so tisti, ki vplivajo na uspešnost 

določenega zdravstvenega sistema, so število smrti na 100.000 prebivalcev v odvisnosti od 

BDP-ja, število smrti na 100.000 prebivalcev in število smrti zaradi raka v odvisnosti od virov 

zdravstvene oskrbe. Poraba alkohola na osebo v odvisnosti od deleža BDP-ja, namenjenega 

kurativni negi, je pokazala šibko, a statistično pomembno povezavo. Pomembno povezavo 

pokaže delež rednih kadilcev v odvisnosti od virov zdravstvene oskrbe. Statistično pomembno 

povezavo predstavlja tudi delež ljudi s prekomerno težo v odvisnosti od virov zdravstvene 

oskrbe in delež ljudi z neizpolnjenimi potrebami zaradi previsoke cene storitev in prevelike 

razdalje v odvisnosti od deleža BDP-ja, namenjenega zdravstvu. Močno povezavo pokaže tudi 

delež ljudi z neizpolnjenimi pričakovanji zaradi prevelike razdalje v odvisnosti od virov 

zdravstvene oskrbe. V primeru umrljivosti novorojenčkov, števila smrti zaradi raka na 100.000 

prebivalcev, deleža rednih kadilcev, porabe alkohola na prebivalca, deleža ljudi s prekomerno 

težo in neizpolnjenih pričakovanj zaradi čakalnih vrst v odvisnosti od deleža BDP-ja, 

namenjenega zdravstvu, pa analiza ni pokazala vpliva oziroma korelacije z uspešnostjo 

zdravstvenega sistema. Pri preverjanju tretje hipoteze, torej pri primerjavi uspešnosti 

slovenskega zdravstvenega sistema z nizozemskim na podlagi omenjenih dejavnikov, je 

Nizozemska dosegala boljše rezultate. Prednost slovenskega zdravstvenega sistema je bila, kot 

že omenjeno, v nizki količini neonatalnih smrti v primerjavi z Nizozemsko in tudi vse nižji 

umrljivosti, ki upada hitreje kot na Nizozemskem. Iz analize lahko sklepamo, da so višji izdatki 

za zdravstvo, ki jih Nizozemska nameni zdravstvu, lahko eden izmed glavnih vzrokov za tako 

uspešen zdravstveni sistem. 
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Da bi dosegli čim večji napredek in izboljšali slovenski zdravstveni sistem, bi morala Slovenija 

povečati izdatke za zdravstvo in povečati vire zdravstvene oskrbe, saj na podlagi analize lahko 

sklepamo, da le tako lahko povečamo uspešnost zdravstva. S povečanjem izdatkov in virov 

zdravstvene oskrbe lahko zmanjšamo čakalne dobe in s tem nezadovoljstvo pacientov. S 

povečanjem izdatkov bi se prav tako zmanjšala umrljivost, s povečanjem virov zdravstvene 

oskrbe pa bi se lahko izognili nadaljnjim stroškom, ki nastanejo zaradi prepozne obravnave 

pacientov. Večji delež izdatkov bi morali nameniti preventivni oskrbi, saj se tudi z vlaganjem 

v preventivno oskrbo lahko izognemo nadaljnjim stroškom, ki bi se lahko pojavili zaradi 

bolezni. Z okrepljeno preventivno oskrbo bi hkrati omejili uporabo škodljivih dejavnikov med 

prebivalstvom, saj je ta glede na analizo podatkov še vedno zelo visok. Veliko dela je še na 

področju dolgotrajne oskrbe. V praksi je to področje socialne varnosti slabo razvito, vendar s 

staranjem prebivalstva vse bolj stopa v ospredje.  

Na podlagi v nalogi pridobljenih podatkov sklepamo, da mora naslednja reforma obravnavati 

težave slovenskega zdravstva celostno, začetek so lahko kazalniki, ki so bili analizirani v nalogi 

in so bili med seboj statistično primerjani. Pridobljeni rezultati lahko služijo kot izhodišče pri 

naslednji reformi. Delež zdravstvu namenjenega BDP-ja, namenska razporeditev izdatkov za 

kurativno in rehabilitacijsko oskrbo, dolgotrajno zdravstveno nego, preventivno zdravstvo ter 

diagnostične storitve v povezanosti z viri zdravstvene oskrbe, torej z zadovoljnim in zadostnim 

kadrom, vse to so kazalniki, ki so nam v nalogi pokazali, kako vplivajo na končno stanje, 

zadovoljstvo in zdravja pacienta. Podatki o zdravstvenem statusu pacientov in poročanje o 

neizpolnjenih potrebah pacientov ne smejo biti spregledani. 

V nalogi smo povzeli le del težav, ki smo jih zaznali v slovenskem zdravstvenem sistemu in jih 

podprli z analizo. Menimo, da bi na teh podatkih lahko začeli pri prenovi slovenskega 

zdravstvenega sistema. Reforma zdravstvenega sistema mora biti osredotočena na osnovo, to 

so pacienti kot uporabniki zdravstvenega sistema.  

3.2.4 Prispevek k stroki in predlogi za nadaljnje raziskovanje 

V času pisanja naloge nismo zasledili raziskav, ki bi bile osredotočene na primerjavo 

zdravstvenega sistema v Sloveniji in na Nizozemskem. Predvsem pa v času pisanja nismo 

zasledili raziskave, ki bi analizirala kazalnike ekonomske uspešnosti in njihov vpliv med seboj 

s statističnimi metodami. Naloga ponuja vpogled v trenutno stanje zdravstvenega sistema 

Slovenije in Nizozemske. Z nalogo so bile ugotovljene velike razlike med primerjanima 

državama. Rezultati iz eksperimentalnega dela ter v teoretičnem delu pridobljene informacije 

so pokazale, da je Nizozemska v veliki prednosti.  

Menimo, da so pridobljeni rezultati lahko v veliko pomoč pri formiranju zdravstvene reforme. 

Prav povezave med statističnimi podatki lahko odgovorijo na marsikatero težavo zdravstvenega 
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sistema, ki jo opažamo v Sloveniji. Naloga lahko služi kot izhodišče za pripravo predlogov na 

zdravstvenem področju in kot opozorilo na problematiko v slovenskem zdravstvu. 

V prihodnje bi bilo zanimivo pogledati stanje zdravstva na Nizozemskem čez nekaj let, saj bodo 

pravi učinki reforme vidni šele takrat. Prav tako menimo, da bi bilo nujno potrebno vzpostaviti 

enoten sistem merjenja uspešnosti med državami, česar v pregledani literaturi nismo zasledili. 

Obstajajo številni izzivi pri izvajanju mednarodnih primerjav uspešnosti zdravstvenega sistema, 

med katerimi je predvsem omejena razpoložljivost primerljivih podatkov. Prav mednarodne 

primerjave pa zagotavljajo pomemben potencial za učenje znotraj držav in tudi za meddržavno 

učenje.  

V nalogi niso bili primerjani vsi dejavniki uspešnosti, zato bi bilo v prihodnje smiselno v analizo 

vključiti še ostale dejavnike, prav tako pa bi bilo smiselno v analizo zajeti tudi ostale države 

EU. Zanimivo bi bilo tudi pogledati, kako izobrazba in dohodek pomembno vplivajo na 

zdravstvo posameznika, kar v našo analizo ni bilo zajeto, in področje dolgotrajne oskrbe, ki je 

v Sloveniji zelo slabo razvito, se pa prav vprašanje, kako financirati dejavnost dolgotrajne 

oskrbe, pogosto pojavlja. 
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4 SKLEP  

Slovenski zdravstveni sistem je priča mnogim pritožbam prebivalstva kot tudi zaposlenih v 

zdravstvu. Kljub pritožbam pa so naknadne reforme zdravstvenega sistema pogosto sprejete 

negativno, kar predstavlja velik izziv za prehod iz stagnacije v izboljšavo. Odločili smo se 

pregledati delovanje slovenskega zdravstvenega sistema in ga primerjati z nizozemskim 

zdravstvenim sistemom, enim izmed najbolj hvaljenih zdravstvenih sistemov v EU. 

Zdravstveni sistemi so medsebojno zelo raznoliki in v nalogi smo obravnavali dva sistema, ki 

sta v mnogih pogledih na popolnoma nasprotnih polih. Slovenski zdravstveni sistem temelji na 

solidarnosti in ga upravlja država. Reforme v Sloveniji temeljijo na centralizaciji institucij in 

celo na poskusih vključitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v področje javne uprave. 

Nizozemski zdravstveni sistem v tem predstavlja popolno nasprotje. Želeli smo pobliže 

spoznati, kaj Nizozemska dela drugače. Ob pregledu reform smo ugotovili, da je Nizozemska 

namenila velik del pozornosti decentralizaciji in privatizaciji zdravstva. Oba sistema imata 

svoje prednosti in slabosti in odločitev, kateri izmed njiju je boljši, je odvisna od mnogih 

dejavnikov.  

Pregled teorije v tej nalogi je temeljil na razumevanju osnovnih pojmov, ki se uporabljajo v 

obravnavi zdravstva. Nekateri pojmi so medsebojno zelo povezani in jih je treba natančneje 

razumeti. Tak primer so zdravstveno zavarovanje ter zdravstveno in socialno varstvo. Zato smo 

tem pojmom namenili posebna podpoglavja. Prav tako smo se poglobili v koncept 

zdravstvenega zavarovanja, ki predstavlja pomemben del vsakega zdravstvenega sistema. Kljub 

temu, da je osnovni pojem v obeh državah definiran enako, je njuno delovanje popolnoma 

drugačno. Ugotovili smo, da nizozemski zdravstveni sistem velja za enega izmed najbolj 

uspešnih v EU. Nizozemski zdravstveni sistem je osredotočen na tri točke: kakovost ter 

geografsko in cenovno dostopnost, prav tako pa nizozemski zdravstveni sistem temelji na 

nadzorovani konkurenčnosti med zdravstvenimi zavarovalnicami za zavarovance in med 

izvajalci za izvajanje programov. Sklepamo lahko, da je tudi to eden izmed razlogov uspešnosti. 

Vsekakor moramo za celovito razumevanje trenutnega stanja zdravstvenih sistemov vsaj delno 

razumeti, kako so se ti sistemi razvili. Zato smo želeli spoznati razvoj zdravstvenega sistema 

omenjenih držav. Tukaj nam je veliko oviro predstavljalo pomanjkanje literature, ki bi bila 

posebej osredotočena na razvoj zdravstvenih sistemov, a smo uspešno pridobili dovolj 

informacij za razumevanje korenin zdravstva v Sloveniji in na Nizozemskem. V novejši 

zgodovini smo se osredotočili tudi na bistvene reforme. Ugotovili smo, da so se v Sloveniji 

najpomembnejše reforme začele uvajati leta 1992, po osamosvojitvi Slovenije, medtem ko je 

zgodovina pomembnih reform na Nizozemskem novejša. Leta 2006 je bil njihov zdravstveni 

sistem popolnoma reformiran in starejša zakonodaja je bila v veliki meri ukinjena ali 

spremenjena. Posledično občasno nismo uspeli dostopati do podatkov, ki bi zanesljivo 

ponazorili posledice novejših reform, je bilo pa opaziti relativno pozitivne spremembe, kjer so 
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bili podatki na voljo. Iz navedenega lahko sklepamo, da bodo učinki nizozemske reforme iz leta 

2006 vidni šele čez nekaj let. 

Na koncu prvega dela magistrske naloge smo pregledali še finančno delovanje posameznega 

zdravstvenega sistema. Izredno zanimivo je bilo opaziti bistvene razlike med sistemoma. 

Financiranje zdravstvenega sistema je bilo na prvi pogled mnogo bolj potrošno na 

Nizozemskem, ki posveča večji del letnega BDP-ja zdravstvu. Kljub poskusom zmanjšanja 

stroškov jim to predstavlja izziv tudi v prihodnosti. Slovenija porabi precej manjši delež BDP-

ja za svoje zdravstvo, ampak po mednarodnih analizah je nezadovoljstvo prebivalstva z 

zdravstvom mnogo večje v Sloveniji kot na Nizozemskem. 

Pregledu ureditve zdravstvenih sistemov v Sloveniji in na Nizozemskem je sledil empirični del, 

v katerem smo si postavili tri hipoteze, s katerimi smo želeli identificirati dejavnike, ki vplivajo 

na uspešnost zdravstvenega sistema. V ta namen smo opredelili kazalnike, ki so vključevali 

zdravstveni status prebivalstva, in kazalnike, kot je na primer delež ljudi, katerih pričakovanja 

so iz različnih razlogov ostala neizpolnjena. Neodvisne spremenljivke so nam predstavljale 

finančna sredstva, namenjena zdravstvu, in viri zdravstvene oskrbe. Pri tem smo ugotovili, da 

so bile izbrane neodvisne spremenljivke pogosto močno medsebojno odvisne, kljub temu pa 

lahko na podlagi analize sklepamo, da delež BDP-ja, namenjenega zdravstvu, močno vpliva na 

zdravstveni status prebivalstva in njihovo zadovoljstvo z zdravstvenim sistemom. Pomembno 

so na zdravstveni status prebivalstva vplivali tudi namenska razporeditev financ ter viri 

zdravstvene oskrbe, kot so na primer zaposleni, infrastruktura in medicinske naprave. 

V drugi polovici empiričnega dela naloge smo pregledali javno dostopne podatke v Sloveniji 

in na Nizozemskem. Po skoraj vseh podatkih sodeč smo ugotovili, da je delovanje 

nizozemskega zdravstvenega sistema bolj uspešno, z nižjo stopnjo umrljivosti, večjo količino 

zaposlenih in večjim zadovoljstvom prebivalstva. Zanimivo izjemo so predstavljale neonatalne 

smrti, ki jih je v slovenskem zdravstvu opazno manj kot v nizozemskem. S tem smo prišli do 

odgovora na tretjo hipotezo in ugotovili, da je nizozemski zdravstveni sistem uspešnejši od 

slovenskega v skoraj vseh pogledih. 

Poleg tega, da je zelo pomemben delež BDP, ki ga država nameni za zdravstvo, je zelo 

pomembno tudi to, kaj posameznik lahko naredi sam in kaj dejansko naredi. Ozaveščanje ljudi, 

okrepitev preventivne zdravstvene oskrbe – vse to lahko privede do boljšega življenja. Prav 

tako vidimo ključ do izboljšanja slovenskega zdravstva v javno dostopnih podatkih o uspešnosti 

posameznih izvajalcev, saj se bodo le tako lahko izvajalci izboljšali. Po podatkih iz naloge 

sklepamo, da je Nizozemska lahko dober zgled za Slovenijo in da bi Slovenija lahko nekaj že 

vpeljanih dobrih praks z Nizozemske začela vpeljevat v slovenski zdravstveni sistem. V 

zdravstvu mora biti v središču pozornosti pacient, le takrat lahko govorimo, da sistem deluje 

uspešno.  
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Na podlagi pridobljenih podatkov sklepamo, da je sprememba slovenskega zdravstvenega 

sistema potrebna in po vseh podatkih sodeč nizozemski zdravstveni sistem predstavlja 

pozitivno alternativo trenutnemu sistemu. Po drugi strani bi privatizacija obveznega 

zdravstvenega zavarovanja lahko izboljšala razmerje med ceno in kakovostjo zdravstvenih 

storitev.  

Sklepamo lahko, da bi večji delež BDP-ja lahko močno znižal količino smrti, zmanjšal uporabo 

škodljivih dejavnikov in količino pritožb zaradi nezadovoljenih potreb. Bolj usmerjena poraba 

sredstev za zdravstvo je ključnega pomena za povečanje vpliva na zdravstvene izide in poročila, 

namenjena zdravstvu, njegova namenska razporeditev in povečan delež zdravstvene oskrbe na 

število prebivalcev ni privedlo do izboljšav v delovanju slovenskega zdravstvenega sistema. 

Natančnejši pregled dejavnikov, ki bi predstavljali potencialno izboljšavo slovenskega 

zdravstvenega sistema, pa je otežen zaradi močne medsebojne odvisnosti izbranih neodvisnih 

spremenljivk. Omeniti je treba tudi možnost, da bi zaradi radikalnih razlik v osnovnem 

delovanju enega in drugega sistema implementacija reform po zgledu nizozemskih 

najverjetneje izgubila svojo uspešnost, ali pa bi jo širša javnost izredno negativno sprejela.  

Kljub vsemu je delovanje slovenskega zdravstva še vedno v skladu z evropskim povprečjem in 

ga občasno celo presega. Slovenske reforme, osredotočene na centralizacijo upravljanja 

zdravstvenega sistema in njegovo zanašanje na ekonomsko močan del prebivalstva imajo svoje 

prednosti in iz javno dostopnih podatkov je jasno razviden pozitiven učinek nekaterih reform. 

Posledično bi morda bolj postopna implementacija reform v že zastavljenih smernicah lahko še 

naknadno izboljšala uspešnost slovenskega zdravstvenega sistema brez tveganja, da bi prišlo 

do resnih negativnih posledic zaradi slabo zastavljene celovite reforme.  

V Sloveniji bo za uspešno zdravstveno reformo potrebno pogledati celotne kazalnike uspešnosti 

zdravstvenega sistema. Osredotočenje naj bo usmerjeno na celoto in ne le na del težav. 

Spremembe morajo temeljiti na konkretnih statistično podprtih podatkih. V nalogi smo kot 

primerjano državo izbrali Nizozemsko, saj je Nizozemska pri primerjavi kazalnikov na vrhu 

vseh lestvic.  

Temeljni ukrep, ki ga mora država sprejeti, je pregled vseh razpoložljivih kazalnikov uspešnosti 

zdravstvenega sistema, na rezultatih analize pa naj temelji reforma sama. Predvsem je 

pomemben začetek, ki naj temelji na pazljivi izbiri dosegljivih ciljev. Je pa vsekakor 

reorganizacija zdravstva dolgotrajen proces, ki lahko poteka več let. 
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Priloga 1 

 

Preglednica BDP-ja, namenjenega zdravstvu 

 Delež BDP-ja, namenjenega (v %): 

  zdravstvu 
kurativni 

oskrbi 
dolgotrajni 

oskrbi 
pomožnim 
storitvam 

medicinskim 
pripomočkom 

Avstralija 9.1 6.3 0.2 0.2 1.6 

Avstrija 10.4 6.1 1.5 0.2 1.8 

Belgija 10.3 5.1 2.5 0.2 1.7 

Kanada 10 5.2 1.4 0.6 2 

Čile 7.6 NA NA NA NA 

Češka 7.7 4.1 0.9 0.2 1.5 

Danska 10.2 5.7 2.5 0.2 1.1 

Estonija 6.2 3.6 0.3 0.2 1.3 

Finska 9.5 5.6 1.7 0.3 1.4 

Francija 11.6 6.2 1.7 0.2 2.2 

Nemčija 11 5.7 1.7 0.3 2.2 

Grčija 8 4.7 0.2 0.1 2.3 

Madžarska 7.1 3.7 0.3 0.2 2.3 

Islandija 8.5 4.9 1.7 0.2 1.3 

Irska 9.7 5.2 2.1 0.3 1.4 

Izrael 7.2 5.3 0.6 0 1 

Italija 9 5 0.9 0.4 1.8 

Japonska 10.8 6.1 2 0.3 2.2 

Južna Koreja 6.8 3.5 1.1 0.2 1.7 

Latvija 5.5 2.7 0.3 0.1 1.6 

Litva 6.2 3.2 0.5 0.1 1.9 

Luksemburg 6.4 3.5 1.5 0.2 0.7 

Mehika 5.6 3.2 NA 0.2 1.7 

Nizozemska 10.9 5.5 2.9 0.4 1.3 

Nova Zelandija 9.4 NA NA NA NA 

Norveška 9.3 4.6 2.7 0.3 1 

Poljska 6.2 3.8 0.4 0.2 1.5 

Portugalska 9 6 0.2 0.2 1.8 

Slovaška 6.9 3.5 0 0.1 2.4 

Slovenija 8.5 4.8 0.9 0.3 1.9 

Španija 9 5.3 0.8 0.2 2 

Švedska 11.1 5.9 2.9 0.3 1.4 

Švica 11.5 6.2 2.3 0.3 1.8 

Turčija 4.3 NA NA NA NA 

Velika Britanija 9.7 5.4 1.8 0.5 1.4 

ZDA 16.5 10.7 0.9 0.5 2.3 

Vir: OECD 2018. 

 





Priloga 2 

 

Preglednica zdravstvenih institucij in zaposlenih v zdravstvu  

  

Število zdravnikov  
(na 1000 

prebivalcev) 

Število sester  
(na 1000 

prebivalcev) 

Število bolnic  
(na milijon 

prebivalcev) 

Število bolnišničnih 
postelj  

(na 1000 prebivalcev) 

Avstralija 3.44 11.35 56.25 3.79 
Avstrija 5.05 8 32.65 7.58 
Belgija 2.98 10.58 16.68 5.88 
Kanada 2.5 9.78 20.26 2.67 
Čile NA NA 20.37 2.11 
Češka 3.69 7.93 24.42 6.45 
Danska 3.66 16.7 NA 2.69 
Estonija 3.36 5.74 22.82 5.01 
Finska 3.21 14.26 47.24 4.53 
Francija 3.12 NA 47.08 6.22 
Nemčija 4.11 12.55 38.75 8.23 
Grčija NA 3.23 25.98 4.24 
Madžarska 3.32 6.41 17.64 6.98 
Islandija 3.64 15.33 24.44 3.16 
Irska 2.79 NA 19.37 2.57 
Izrael 2.98 4.86 10.35 3.08 
Italija 3.88 5.28 18.44 3.21 
Japonska 2.36 10.96 66.75 13.21 
Južna Koreja 2.2 5.57 72.36 11.59 
Latvija 3.22 4.82 32.1 5.66 
Litva 4.31 7.6 32.06 7.22 
Luksemburg 2.86 11.97 21.57 5.05 
Mehika 2.23 2.7 36.84 1.62 
Nizozemska 3.42 10.34 29.94 4.18 
Nova Zelandija 2.84 10.11 35.92 2.75 
Norveška 4.43 16.89 NA 3.84 
Poljska 2.31 5.24 28.83 6.63 
Portugalska NA NA 21.63 3.32 
Slovaška NA NA 24.73 5.79 
Slovenija 2.77 8.56 14.06 4.54 
Španija 3.8 5.15 16.42 2.97 
Švedska 4.2 11.06 NA 2.54 
Švica 4.13 16.16 35.29 4.58 
Turčija NA NA 19.8 2.68 
Velika Britanija 2.74 7.94 24.27 2.73 
ZDA 2.57 NA 17.66 2.83 

Vir: OECD 2018. 
 





Priloga 3 

 

Preglednica zdravstvene opreme 

  

CT  
(na milijon 

prebivalcev) 

MRI  
(na milijon 

prebivalcev) 

PET  
(na milijon 

prebivalcev) 

Momografi  
(na milijon 

prebivalcev) 

Radiacijska oprema 
(na milijon 

prebivalcev) 

Avstralija 55.99 14.64 2.38 22.97 10.55 
Avstrija 29.37 19.66 2.22 23.52 4.91 
Belgija 21.05 11.78 2.68 17.4 18.2 
Kanada NA NA NA 17.5 NA 
Čile 14.76 9.43 0.56 14.76 2.3 
Češka 15.11 7.41 0.76 10.07 7.51 
Danska 37.74 NA 6.02 16.48 13.29 
Estonija 19.78 11.41 2.28 9.89 3.8 
Finska 21.42 23.25 2.38 30.76 9.89 
Francija 15.37 10.9 1.63 7.58 10.27 
Nemčija 35.34 30.5 1.54 NA 5.25 
Grčija 34.61 22.86 0.46 57.75 6.24 
Madžarska 8.31 3.14 0.51 14.59 4.56 
Islandija 39.71 21.38 0 15.27 9.16 
Irska 16.53 13.31 1.72 13.1 9.02 
Izrael 9.62 4.02 1.34 NA 3.77 
Italija 32.9 26.19 2.9 33.9 6.89 
Japonska 107.17 51.69 4.3 33.04 NA 
Južna Koreja 36.85 25.5 4.08 54.03 5.6 
Latvija 36.11 12.54 0 23.07 4.01 
Litva 22.17 10.57 0.68 13.64 8.53 
Luksemburg 21.57 12.58 1.8 12.58 8.99 
Mehika 5.82 2.25 0.07 9.47 1.34 
Nizozemska 13.34 12.87 3.5 NA NA 
Nova Zelandija 17.07 NA 1.33 24.17 11.97 
Norveška NA NA NA NA NA 
Poljska 15.63 6.6 0.71 10.81 3.53 
Portugalska 21.92 7.11 0.77 11.25 4.04 
Slovaška 17.35 8.3 1.29 17.9 11.81 
Slovenija 13.09 8.73 0.97 16 5.82 
Španija 17.6 15.51 1.59 16.01 4.91 
Švedska NA NA NA NA NA 
Švica 36.15 20.88 3.54 28.33 16.49 
Turčija 13.88 9.81 1.31 11.7 2.54 
Velika Britanija 9.46 7.23 NA NA 5.83 
ZDA 41 38.09 5.13 43.3 NA 

Vir: OECD 2018. 
 





Priloga 4 

 

Preglednica umrljivosti 

  
Umrljivost (smrti na 
100.000 prebivalcev) 

Smrti zaradi raka (na 
100.000 prebivalcev) 

Neonatalne smrti  
(smrti na 1000 živih rojstev) 

Avstralija 654 187.3 3.4 
Avstrija 735.8 197.2 3 
Belgija 745.6 199.4 3.4 
Kanada NA 204.1 4.7 
Čile 800.1 193.9 7.2 
Češka 935.4 225.8 2.4 
Danska 794.3 233.4 4 
Estonija 975.7 237 2.7 
Finska 761 172.3 2.2 
Francija 642.3 196.8 3.5 
Nemčija 773.3 200.9 3.2 
Grčija 747.1 199 3.7 
Madžarska 1134.9 282.7 4.5 
Islandija 674.7 205.1 2.1 
Irska 749 225.1 3.3 
Izrael 683.1 178.8 3.1 
Italija 655 195.9 2.8 
Japonska 583.2 176.6 2.1 
Južna Koreja 681.7 175 3 
Latvija 1163.3 240.7 3.8 
Litva 1139.6 224.5 3.9 
Luksemburg 674.7 199.9 2.8 
Mehika 952.8 114.6 12.5 
Nizozemska 753.3 227.6 3.6 
Nova Zelandija NA 211.4 5.7 
Norveška 718.1 198.2 2.4 
Poljska 955.4 234 4.2 
Portugalska 761.6 194.1 2.9 
Slovaška 1054.2 258.6 5.8 
Slovenija 772.2 235.1 1.8 
Španija 648.6 185.8 2.8 
Švedska 713.1 184.6 2.2 
Švica 647.6 177 3.9 
Turčija 928.2 164.3 11.1 
Velika Britanija 752.3 219.7 3.9 
ZDA 821.9 187.8 5.8 

Vir: OECD 2018. 
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Preglednica škodljivih dejavnikov 

  
Rednih kadilcev nad 15 let  

(% populacije) 
Poraba alkohola  

(litrov na prebivalca) 

Delež prekomerno 
debelih prebivalcev  

(% populacije) 

Avstralija 13 9.5 NA 
Avstrija 24.3 12.2 14.7 
Belgija 18.9 10.6 13.7 
Kanada 14 8 19.6 
Čile NA 7.9 10.1 
Češka 22.3 11.9 18.7 
Danska 17 9.5 14.9 
Estonija 22.1 11.1 19.5 
Finska 15.4 8.8 18.3 
Francija 22.4 12 15.3 
Nemčija 20.9 11.6 16.4 
Grčija 27.3 7 17 
Madžarska 25.8 10.9 21.2 
Islandija 12.6 7 19 
Irska 19 10.8 18 
Izrael 17.1 2.7 17.8 
Italija 19.7 7.6 10.3 
Japonska 19.6 7.1 NA 
Južna Koreja 20 8.9 2.6 
Latvija 24.1 10.6 18.8 
Litva 20.4 14.2 16.6 
Luksemburg 15.3 11.8 15.6 
Mehika 7.6 4 NA 
Nizozemska 19.1 8 13.3 
Nova Zelandija 15.7 9.1 NA 
Norveška 13 6.1 12 
Poljska 22.7 10.5 16.7 
Portugalska 16.8 10.4 16.6 
Slovaška 22.9 10.1 16.3 
Slovenija 18.9 10.9 19.2 
Španija 23 8.7 16.7 
Švedska 11.9 7.2 12.2 
Švica NA 9.5 NA 
Turčija 27.3 1.5 19.9 
Velika Britanija 19 9.4 20.1 
ZDA 12.9 8.8 29.5 

Vir: OECD 2018. 
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Preglednica neizpolnjenih potreb  

  

Neizpolnjene potrebe zaradi 
cene  

(% prebivalcev) 

Neizpolnjene potrebe 
zaradi prevelike razdalje  

(% prebivalcev) 
Čakalna lista  

(% prebivalcev) 

Avstralija NA NA NA 
Avstrija 0.1 0 0 
Belgija 2.2 0.2 0 
Kanada NA NA NA 
Čile NA NA NA 
Češka 0.5 0.3 0.3 
Danska 0.4 0.2 0.8 
Estonija 0.5 0.7 10.1 
Finska 0.1 0 3.1 
Francija 2.3 0.1 0.4 
Nemčija 0.6 0.1 0.9 
Grčija 9.7 0.3 0.9 
Madžarska 2.1 0.2 0.2 
Islandija 3.4 0.3 0.7 
Irska 2.6 0 1.1 
Izrael NA NA NA 
Italija 6.2 0.1 0.8 
Japonska NA NA NA 
Južna Koreja NA NA NA 
Latvija 10.5 0.4 1.6 
Litva 0.7 0.3 2.7 
Luksemburg 0.6 0 0.1 
Mehika NA NA NA 
Nizozemska 0.4 0 0.1 
Nova Zelandija NA NA NA 
Norveška 0.2 0 0.6 
Poljska 3.1 0.3 4.4 
Portugalska 3 0.1 0.4 
Slovaška 0.9 0.2 1 
Slovenija 0.1 0 0.1 
Španija 0.5 0 0.1 
Švedska 0.6 0.1 1.1 
Švica 1.3 0 0.1 
Turčija 8 0.7 0.4 
Velika Britanija 0.1 0 2 

Vir: OECD 2018. 
 





Priloga 7 

 

Bivariatni regresijski model med številom smrti na 100.000 prebivalcev in deleža 
BDP-ja, namenjenega zdravstvu 

Izpis iz Rstudia: Rezultati bivariatnega linearnega regresijskega modela 
 
Call: 
lm(formula = Umrljivost ~ GDP, data = Umrljivost) 
 
Residuals: 
 Min 1Q Median 3Q Max  
-204.56 -73.91 -16.33 49.49 286.27  
 
Coefficients: 
 Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 1097.0009 0.0000 89.1163 12.310 1.12e-13 *** 
GDP -34.0226 -0.5213 9.8452 -3.456 0.00157 **  
--- 
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 134.3 on 32 degrees of freedom 
 (2 observations deleted due to missingness) 
Multiple R-squared: 0.2718, Adjusted R-squared: 0.249  
F-statistic: 11.94 on 1 and 32 DF, p-value: 0.001569 
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Multipli regresijski model med številom smrti na 100.000 prebivalcev in namensko 
razporeditvijo financ v zdravstvu ter viri zdravstvene oskrbe 

Korealcija 
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Izpis iz Rstudia: Rezultati multiplega regresijskega modela 
Call: 
lm(formula = Umrljivost ~ Kurativna_nega + Dolgotrajna_nega +  
 Preventivna_nega + MRI + PET, data = Umrljivost_namen) 
 
Residuals: 
 Min 1Q Median 3Q Max  
-213.05 -76.80 18.43 96.45 138.25  
 
Coefficients: 
 Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 1373.4945 0.0000 134.7148 10.196 6.09e-07 *** 
Kurativna_nega -63.1252 -0.3779 35.1819 -1.794 0.100  
Dolgotrajna_nega -43.7810 -0.1661 51.8077 -0.845 0.416  
Preventivna_nega -314.9067 -0.1215 535.6196 -0.588 0.568  
MRI -7.3033 -0.2676 6.0375 -1.210 0.252  
PET -24.5964 -0.1585 34.1463 -0.720 0.486  
--- 
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 122.6 on 11 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.7094, Adjusted R-squared: 0.5773  
F-statistic: 5.37 on 5 and 11 DF, p-value: 0.009646 

 





Priloga 9 

 

Bivariatni regresijski model med število neonatalnih smrti in deleža BDP-ja, 
namenjenega zdravstvu 

Izpis iz Rstudia: Rezultati bivariatnega linearnega regresijskega modela 
 
Call: 
lm(formula = Umrljivost_novorojenckov ~ GDP, data = NeonatlnaUmrljivost) 
 
Residuals: 
 Min 1Q Median 3Q Max  
-2.2728 -1.3015 -0.5121 0.3797 7.5547  
 
Coefficients: 
 Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 6.6303 0.0000 1.4474 4.581 5.96e-05 *** 
GDP -0.3009 -0.3083 0.1592 -1.890 0.0674 .  
--- 
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 2.184 on 34 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.09503, Adjusted R-squared: 0.06841  
F-statistic: 3.57 on 1 and 34 DF, p-value: 0.06737 
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Korealcija 
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Bivariatni regresijski model med številom smrti zaradi raka in deleža BDP-ja, 
namenjenega zdravstvu 

Izpis iz Rstudia: Rezultati bivariatnega linearnega regresijskega modela 
Call: 
lm(formula = Smrti_zaradi_raka ~ GDP, data = UmrljivostZaradiRaka) 
 
Residuals: 
 Min 1Q Median 3Q Max  
-94.02 -16.13 -3.83 20.76 76.25  
 
Coefficients: 
 Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 216.6894 0.0000 20.1426 10.758 1.74e-12 *** 
GDP -1.4418 -0.1109 2.2161 -0.651 0.52  
--- 
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 30.39 on 34 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.0123, Adjusted R-squared: -0.01675  
F-statistic: 0.4233 on 1 and 34 DF, p-value: 0.5197 
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Multipli regresijski model med številom smrti zaradi raka in namensko 
razporeditvijo financ v zdravstvu ter viri zdravstvene oskrbe 

Korelacija 
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Izpis iz Rstudia: Rezultati multiplega regresijskega modela 
 

Call: 
lm(formula = Smrti_zaradi_raka ~ Kurativna_nega + Dolgotrajna_nega +  
 Bolnice + CT + MRI + PET + Momogram + Radiacijska_oprema,  
 data = UmrljivostZaradiRaka_namen) 
 
Residuals: 
 Min 1Q Median 3Q Max  
-26.691 -4.423 -2.959 7.090 20.702  
 
Coefficients: 
 Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 287.56702 0.00000 19.31552 14.888 4.08e-07 *** 
Kurativna_nega -3.54758 -0.13508 4.76627 -0.744 0.4780  
Dolgotrajna_nega -3.10267 -0.07485 13.20229 -0.235 0.8201  
Bolnice -0.78969 -0.41657 0.45072 -1.752 0.1179  
CT 0.29515 0.12103 0.64431 0.458 0.6591  
MRI -3.33216 -0.77639 1.48069 -2.250 0.0545 .  
PET -5.70844 -0.23397 5.71701 -0.999 0.3473  
Momogram 1.25119 0.47526 0.85147 1.469 0.1799  
Radiacijska_oprema -1.07797 -0.15344 2.11823 -0.509 0.6246  
--- 
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 15.88 on 8 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.8566, Adjusted R-squared: 0.7132  
F-statistic: 5.973 on 8 and 8 DF, p-value: 0.01029 
 





Priloga 12 

 

Bivariatni regresijski model med deležem rednih kadilcev in deležem BDP-ja, 
namenjenega zdravstvu 

Izpis iz Rstudia: Rezultati bivariatnega linearnega regresijskega modela 
 

Call: 

lm(formula = Kadilci ~ GDP, data = Kadilci) 
 
Residuals: 
 Min 1Q Median 3Q Max  
-13.2883 -2.7706 0.7202 2.8160 7.9386  
 
Coefficients: 
 Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 24.4511 0.0000 3.0580 7.996 3.97e-09 *** 
GDP -0.6362 -0.3158 0.3379 -1.883 0.0689 .  
--- 
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 4.524 on 32 degrees of freedom 
 (2 observations deleted due to missingness) 
Multiple R-squared: 0.09972, Adjusted R-squared: 0.07158  
F-statistic: 3.544 on 1 and 32 DF, p-value: 0.06887 
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Multipli regresijski model med število deležem rednih kadilcev in namensko 
razporeditvijo financ v zdravstvu ter viri zdravstvene oskrbe 

Korelacija 
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Priloga 13 

 

Izpis iz Rstudia: Rezultati multiplega regresijskega modela 

 

Call: 
lm(formula = Kadilci ~ Kurativna_nega + Dolgotrajna_nega + Sestre,  
 data = Kadilci) 
 
Residuals: 
 Min 1Q Median 3Q Max  
-5.3925 -2.0717 0.2692 1.6360 5.2093  
 
Coefficients: 
 Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 27.57594 0.00000 3.19640 8.627 2.41e-08 *** 
Kurativna_nega -0.53101 -0.13699 0.71427 -0.743 0.46546  
Dolgotrajna_nega 0.12369 0.02701 1.05494 0.117 0.90778  
Sestre -0.67895 -0.63991 0.23355 -2.907 0.00843 **  
--- 
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 3.077 on 21 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.4763, Adjusted R-squared: 0.4014  
F-statistic: 6.366 on 3 and 21 DF, p-value: 0.00307 
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Bivariatni regresijski model med porabo alkohola na osebo in deležem BDP-ja, 
namenjenega zdravstvu 

Izpis iz Rstudia: Rezultati bivariatnega linearnega regresijskega modela 
 
Call: 
lm(formula = Alkohol ~ GDP, data = Alkohol) 
 
Residuals: 
 Min 1Q Median 3Q Max  
-6.4472 -1.6172 0.0479 1.9841 5.7585  
 
Coefficients: 
 Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 6.8284 0.0000 2.0866 3.273 0.0025 ** 
GDP 0.2602 0.1873 0.2375 1.096 0.2812  
--- 
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 2.677 on 33 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.03509, Adjusted R-squared: 0.005855  
F-statistic: 1.2 on 1 and 33 DF, p-value: 0.2812 
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Regresijski model med porabo alkohola na osebo in namensko razporeditvijo financ v 
zdravstvu ter viri zdravstvene oskrbe 

Korealcija 
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Izpis iz Rstudia: Rezultati bivariatnega linearnega regresijskega modela 
 
Call: 
lm(formula = Alkohol ~ Kurativna_nega, data = Alkohol) 
 
Residuals: 
 Min 1Q Median 3Q Max  
-6.323 -1.190 0.309 1.338 3.884  
 
Coefficients: 
 Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 13.7016 0.0000 2.1234 6.453 1.13e-06 *** 
Kurativna_nega -0.8828 -0.3895 0.4262 -2.072 0.0492 *  
--- 
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 2.218 on 24 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.1517, Adjusted R-squared: 0.1163  
F-statistic: 4.291 on 1 and 24 DF, p-value: 0.04922 
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Bivariatni regresijski model deležem prebivalstva s prekomerno težo in deležem 
BDP-ja, namenjenega zdravstvu 

Izpis iz Rstudia: Reultati bivariatnega linearnega regresijskega modela 
 
Call: 
lm(formula = Prekomerna_teza ~ GDP, data = Debelost) 
 
Residuals: 
 Min 1Q Median 3Q Max  
-13.0753 -2.4164 0.8272 2.6358 9.8037  
 
Coefficients: 
 Estimate Standardized Std. Error t value 
(Intercept) 12.8565 0.0000 3.1174 4.124 
GDP 0.4145 0.2174 0.3456 1.200 
 Pr(>|t|)  
(Intercept) 0.000285 *** 
GDP 0.240020  
--- 
Signif. codes:  
0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 4.451 on 29 degrees of freedom 
 (5 observations deleted due to missingness) 
Multiple R-squared: 0.04727, Adjusted R-squared: 0.01442  
F-statistic: 1.439 on 1 and 29 DF, p-value: 0.24 
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Multipli regresijski model med deležem ljudi s prekomerno težo in namensko 
razporeditvijo financ v zdravstvu ter viri zdravstvene oskrbe 

Korelacija 

 
 

  



Priloga 17 

 

Izpis iz Rstudia: Rezultati multiplega regresijskega modela 
 
Call: 
lm(formula = Prekomerna_teza ~ Bolnice + Postelje, data = Debelost) 
 
Residuals: 
 Min 1Q Median 3Q Max  
-8.156 -1.940 1.071 2.301 4.480  
 
Coefficients: 
 Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 22.22783 0.00000 2.06274 10.776 5.12e-09 *** 
Bolnice -0.14541 -0.47833 0.08183 -1.777 0.0934 .  
Postelje -0.33966 -0.18409 0.49662 -0.684 0.5032  
--- 
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 3.48 on 17 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.3876, Adjusted R-squared: 0.3155  
F-statistic: 5.379 on 2 and 17 DF, p-value: 0.01549 
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Bivariatni regresijski model med deležem ljudi z neizpolnjenimi pričakovanji zaradi 
previsoke cene in deležem BDP-ja, namenjenega zdravstvu 

Izpis iz Rstudia: Rezultati bivariatnega linearnega regresijskega modela 
Call: 
lm(formula = Predrago ~ GDP, data = Predrago) 
 
Residuals: 
 Min 1Q Median 3Q Max  
-3.3313 -1.6182 -0.7313 1.0186 7.0292  
 
Coefficients: 
 Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 7.8284 0.0000 2.3587 3.319 0.00277 ** 
GDP -0.6447 -0.4365 0.2658 -2.426 0.02282 *  
--- 
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 2.711 on 25 degrees of freedom 
 (9 observations deleted due to missingness) 
Multiple R-squared: 0.1905, Adjusted R-squared: 0.1582  
F-statistic: 5.885 on 1 and 25 DF, p-value: 0.02282 
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Korelacija 
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Bivariatni regresijski model med deležem ljudi z neizpolnjenimi pričakovanji zaradi 
prevelike razdalje in deležem BDP-ja, namenjenega zdravstvu 

Izpis iz Rstudia: Rezultati bivariatnega linearnega regresijskega modela 
 
Call: 
lm(formula = Predalec ~ GDP, data = Predalec) 
 
Residuals: 
 Min 1Q Median 3Q Max  
-0.32675 -0.09502 -0.04063 0.09564 0.35937  
 
Coefficients: 
 Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 0.77051 0.00000 0.12499 6.165 1.91e-06 *** 
GDP -0.06934 -0.70163 0.01408 -4.923 4.54e-05 *** 
--- 
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 0.1437 on 25 degrees of freedom 
 (9 observations deleted due to missingness) 
Multiple R-squared: 0.4923, Adjusted R-squared: 0.472  
F-statistic: 24.24 on 1 and 25 DF, p-value: 4.545e-05 
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Multipli regresijski model med deležem ljudi z neizpolnjenimi pričakovanji zaradi 
prevelike razdalje in namensko razporeditvijo financ v zdravstvu ter viri zdravstvene 

oskrbe 

Korelacija 
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Izpis iz Rstudia: Rezultati multiplega regresijskega modela 
Call: 
lm(formula = Predalec ~ Kurativna_nega + Dolgotrajna_nega + Preventivna_nega,  
 data = Predalec) 
 
Residuals: 
 Min 1Q Median 3Q Max  
-0.27110 -0.06034 0.00431 0.04735 0.39856  
 
Coefficients: 
 Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 0.68603 0.00000 0.19092 3.593 0.00294 ** 
Kurativna_nega -0.08512 -0.46122 0.05609 -1.517 0.15140  
Dolgotrajna_nega -0.03237 -0.13375 0.06766 -0.478 0.63980  
Preventivna_nega -0.34227 -0.18362 0.45860 -0.746 0.46781  
--- 
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 0.1541 on 14 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.4828, Adjusted R-squared: 0.372  
F-statistic: 4.356 on 3 and 14 DF, p-value: 0.02298 
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Bivariatni regresijski model med deležem ljudi z neizpolnjenimi pričakovanji zaradi 
čakalnih vrst in deležem BDP-ja, namenjenega zdravstvu 

Izpis iz Rstudia: Rezultati bivariatnega linearnega regresijskega modela 
 
Call: 
lm(formula = Cakalne_vrste ~ GDP, data = Cakalna_lista) 
 
Residuals: 
 Min 1Q Median 3Q Max  
-2.4459 -0.8538 -0.4245 0.3580 7.9462  
 
Coefficients: 
 Estimate Standardized Std. Error t value 
(Intercept) 4.4123 0.0000 1.7052 2.588 
GDP -0.3643 -0.3546 0.1921 -1.896 
 Pr(>|t|)  
(Intercept) 0.0159 * 
GDP 0.0696 . 
--- 
Signif. codes:  
0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 1.96 on 25 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.1257, Adjusted R-squared: 0.09074  
F-statistic: 3.595 on 1 and 25 DF, p-value: 0.06958 

 


